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న్న పురి 

ఇండియా ముద్రా, తోర శాలయందు ను దిత్రము 

1920 

[ దీని'వెల 12 అణాలు 



ఈగ ంథము వలయంవారు ౩. 

వేదము వెంకటరాయశా స్త్రి, 

శీ మల్లి కళ్వరవీథి, మదరాసు, 

ఆను విలాసమునకు (వానీ తెప్పించుకొనవచ్చునుం 



ఈ పుటలలో రసిక పమో దార్ధము కా వ్యాదివాబ్మయంబున 

"ట్రీకాకారసంపాదక| ప భృతుల (పమాదములను గొన్నింటిని యభామతి 

నివేదించితిని, పెద్దలు ఈ నివేదనను [భమ యని నిరూపించినను (పమ 

యని నిరూవీంచినను ధన్యుండ నే. (పమోదమే ముఖ్యోద్దేశ్య మగుటం 

' బట్టి బుద్దికి శ్లేశ మొసంగని విషయములనే కూర్చినాండను. 

కవి యూ నడువు నొకానొక కార్యమున కై కొన్ని కబ్బములం 

. జదువుటలో నామదికిం వోంచినప్;  ఏనిన 'చిన్నిపా త్రముగా (వాసి 

మ్నుదింపం గోరియుండంగా - 'కావలివా_స్తవ్యులు కావలీ [గ్రామసంఘా 

ధ్యశులు తాలూకా బోర్లు సభ్యులు సంస్కృ తాం ధహూణభా పాభి 

నివిషులు తద్భాహ్మోతీయ న నకు రాయణులు కళా 

వతీయుగంధరనవలాద్యయక ర్త రలు మదియమి తతల్లజులు నగు శంయుత 

దొడ్డ చేంకటరాను శెడ్డిగారు అందులకు వలయుధనము నొసంగి అ 

య్యభీష్టమును నెజు ే ర్చినారు. ఈపీరున స్వదేవభాషాోమాతృ భాషలను 

సండారు పళనముల చేతను (గ్రంథ రచనలచేతను సపేపించుటకును అన్య 

_ కృతములను ఎంతదొడ్డగా న నేని పోవించుటకును వారకి పర మేశ్వరుండు 

అఖిండాయు నై శ్వర్యముల నొసంగుం గావుతే, 

మదరాస 
న్ వు వేదము వేంకటరాయ నా స్స్ జ్జ 
వ బవరి 1920. క 
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విముర్శపినూదము 

కుహయము, 
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అవ తార-ఈ దార 
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విమర్శ ప నరో సంర 

1. శాకుంతలము 

సంతప్త పాయ 

౧. వసందో డారసమయమ్మి. 

ఛా. అవతారగడజదార 

అవతౌర మనుటచే [పారంభదళ శోంచును. ఊదారదళ యనుటబే దాని 

పిమ్మట గొంత కాలమునకు కలుగునట్టి పౌఢదళ తోంచును. ఉదారత నిట్లు వ్యా 

ఖా్య్యాతలు వివరించినారు... 

66 డ్రూ-చాబ వసన ననుయ్ - (పొక్ళ కే నూార్య నిపాతానియమకి” అని రాఘవ 

భట్టవ్యాఖ్య- * వసై్డేన ఉదార సమయః వసన్షకాలః - వస_క్షస్య ఉదా 

రత్వం నామ పరిపోపదశా - మలయమారుత పికస్వరాదీనాం శిశిరర్తు ధర్మ 

సాంకర్యదోవ. కాహి కేన నిరష్టళ (ప్రవృ త్రిక - తదా తద్ధరా శతా మమో 

ఘు కార్య కా రిత్వం భవ తీతి ఛెవ$.’” అని శ్రీనివాస వ్యాఖ్య= 

ఆ ట్లయిననుు మలయమౌరుతప్రసర కు సుమపల్లవో చేద కోకిలకూ జిత భృంగ 

రుం కెనరాది ధర్మ పాదుర్భావ విళిప్ట్ర మెనకాలము నే మహాకవులు వసంతాన తెర 

మని వ్యవహరించుట చేతను, దానిచే అత్యంత మదనోద్దీ పకముగాను విరహిజన్యపాణ 

పహోరకము గాను వర్ణించుట చేతను, బుతు ధర్మముల (కొచ్వాడె “మగని విడిచిన ముంద, 

మబ్బు విడిచినయెండ)”” అన్నట్లు మార్పులో స్ఫుటతేరము గావునను, బుతు ధర్మ 

ములు ఆది మొదలు ఉద్దీపకములే గాని _పౌథదళవచ్చువజకు న్నిద్రపోవుచుండవ్ర గావు 
నను వసంతముయొక్య_ అభినవదళవలె కడముదశళలు ఆంతగా రమణియములు గామి 

చేతను (పొకృళతవ్యాకరణము ప్రకారము శెండుఛాయలును సాధువులే గావునను) 

ఊదార మనుఖాయకన్న ఆవతౌరమునుభాయయే (_శేయ మని మదఖ్మిపాయము. 

1. (1) వసం తావ తొారస్వరూపమును కౌలళిదాసు విక మోర్వశీయములో నిట్లు 

వర్ణించినా (డు. 

స భవం వసందో దారనూఅఅం అహిరామత్సీణ౦ పమదవణస్ప, 



క ఏమర్శవినోదము. 

ఢాబా వమ ;పతీపొదప మే వావలోకయామి | అత్రహీ | 

కులం కురవక కామం ద్వయో ర్యాగ యో, 

జాలం చ. mies గసుభగం ప ఖ్ 

జ ఓ 

ముసత్యస్వ చ న సఖే మధ్యే మధు? 3 [| షా 
తల మెం న్ 

కు ఆవతారి ఆనియ్ీ వ్యాఖ్యాలేలు (వాసిననాయం ఈ ప్రమాణముచే వసనం 

వ 

— 

వళ దనియు మధు, కీయుక్ళు_ మాల్య యావనమల సంధిదశయే అవతార మని 

కావతాళ మనలా పంబాంగో క మయిన నై శ్రకుద్ద ప్రతిపత్తి థియే యని (గహింభం 

వనవవా ఏం చుటు కకకొల మయాపపెష్ట మనియు స్పష్టము. 

అవ తెళమును వర్డ్ ంచుటయే మహాకవిసంప్రదాయ వ మనుట కు కొన్ని యు ఇకా 

వారకాంతరములం జూ పెద. ముందుగా- బుతువువలని నుఖదుకఖానుభవభేదములు 

రభమండో మికళ్కు_టము లనుటకు చాల గను 

WE 

ఇమా కాం నివ డూాపిీణ కథమ తే ర్నామాఒపి సంకేపతక్కి 

కిం తేనైవ ఏనా శశా శాజ్యకిరణస్పష్టాట హాసా నిశా 

పమోాదమలినో యాయా నమ (ప్రావృషి !'? ఆనుతుకము. 

య. న్న సమధిక దుస్పహోప, హ్మ ఘరా "్రథిధాన రసాతల జే ప్ల 

మకుప్ప సే గద్య చింతామణి. ర్ (89 ప్ర 
న్. 

“నివు లా జలదసవ క కాదంబరి-ళ్56 6 ప్ర 

వికసిత కాళ కసువు hee ప సును మళ రివ శరదా 485 ఫు. 

(2) మాళవికాన్ని మతము అం. తి 
న్నే 

విదా కం భవ. ౦ ఆష్ట ఎవ పుఖథమం వస ందోదార సూఅఆణి ర రత్రకురవఆణి డా మా 
వం! 

ఆణం పేసీల అవ వసందూసవావచేసేణ ఇరావదీఏ శీఉజాజిఆము-పూా 
పట్ధిదో ఇచ్చంమి ఆజ్జజక్తెణ సహ డోలాహీరోవాణం అణుపోదుంతి. 

షు “యాతే? శబ్దమును ఆజవము7౫గా6 గొని రసికకిఖానుణులు గొంద అం 
అన్చీల మని యంనీక ంంచుచునే (ప్రకృతోపయోగి యని యొకయర్థ వి కేవ. మును దీనిళిం 
జెప్పి సంతోషి తురు, 



ముకే వనం 

(గహింపం 

వతార మని 

పె యు ణా 

“వభేదములు 

వురుకము. 

కల చ్యేస్టే. 

వఆణి డఊబా 

ఆముహే£౯ జ్జ 

శంతి. 

గొంద అం 

సును దీ నిశ్రిం |: 

ఇాకుంతలము...._నసందోదారసమయమిి 1 క 

ఆప్రకరణములో ఆదినమం బే 

"ఠాజా.---(స్పర్శం నిరూష్య) ఆభిజూతః ఖలు ననస్ననకి-ా 

ఆమ త్తనాం (శ్రవణ సుభ కూ జ్నితెక కోకిలానాం 

సాన్నుక్రోళం మనసిజరుజ సృవ్యాతాం పృచ్చ తేవ 

ఆశ్టే చూత ప్రసవసురభి కతీణో మారుతో మే 

సాన్ట్ర'స్పర్శః కరతీలఇవ వ్యాప్పతో మాధవేన. 

'వెండియు నాప్రకరణములో నే. 

"ఠతాజా.---నను విస్మయా దవలోక యామి : 

రక్తాకోకలతౌవి శేషితగుణో బిమ్బాధ రాల కకక 

(్రత్యాఖ్యాత విశేవకం కరవకం క్యామావదా తారుణమ్, 

అ[క్రానా తిలక క్రియాపి తిలకై ర్షగ్న ద్వి రేఫాజ్ఞ నెక, 

క ప సావన ముఖ ప్రసాధనవిథా శ్రీ ర్మాథవి యోషి, తామ్, 

(8) కాకుంతలముండే అం. 6..కవాం ఊవట్టిదోమహుమా సో || 

(4) విద్ధసాలభం జిక ప్రథమాంకము.- 

(గేపఖ్యే) సుఖాయ వసశ్తావతారో భవతు దేవస్య ; 

గర్భగస్థిషు వీరుధాం సుమనస్యో మభ్యేఒజ్యు-రం పల్ల వాక 

వాఖ్బామా(త్ర పర్మిగవాః పికవధూకెస్టోదశరే పజ్బుమ$ 

కించ (త్రీణి జగ్నన్తి జిమ్షు దివనై ర్ల్విత _రృనోజన్మనో 

జీవ స్యాపి చిరో జ్ఞ తం యది భవే దఫ్యాసవళ్యం ధనుః 

సపది సఖీఖి ర్వి ఖృతం |! విరహావతీ సాను మద్య ఛజ్య స్తే 

సవాకార మజ్ట్యారీణాం | శిఖోద్దతగ్రస్థయః ప్రథమే. 

రాజా. అయే సురఖిసమయారమ్శః ! సెశేయం మన్మథ్నసెన్య సామ (గీ { 
Ey ముం స్రీ 6- 

కిదూ..---(ఇాం) వన్దివచన శ్రూూయమాణశశుఖావ ఊపవన దృశ్యమాన స్లోకవిస్తాగ; 

సురభిసమయారమృ ఇతి. కీన్విద మనవరతి సారణీనేక సుకుమా రాసు శేళి 

వనవనుస్థ రా సు అధికవిస్తారీ సురఖిసమయారమ్మకి. ష్ |] 
అాజా.--ళళతళ్ళ్చ. 

సామ్యం సంప్రతి శేనతే విదకిలం పాట్య'పికై క్యా క్లీకై, 
ర్నాహ్లీ కీదళన చృటారుణత రై క ప్తె గవోళ ఖత 



విమర్శవినోదము, 

వ్ త్రకోటి కింశుక మిదం కించి ద్ష్వివృన్తాయ తే 

[కా un కాచి ల్లిపీః. 

ద 
ప కూ ం 

కించ మన్నన మదగజయనా | మల్లీమహీళ రేవ్ క్సీవము 5 » ap) [గా 
ఆట 

ధు కదునా పామకభూ ; న్యానవతీమాన మానన ధురీణః. es u జా 

నానన న నే వికసిత వివిధ, = జాయాడేని కాళ్న్సపకులపదీప నక్షస్కే అన్మ దిలోచ 
వ రు నీ లు 

కము ను కం చదిమాళసురజేః సురభి సమారమ్చేణ వన్దాప్యసే సెం 

ఆతానలాకజా సవకా వాఆంతి సెయావహో 

మహురం భమ:ఎతి భమరా రుక్టా ఆ లు కాంతరం 

(నచన్వె, ఎతాళికమయో ేకు_ఖాం.. జయ జయకచన్ల రాజరాజ, సుఖాయ 

కవరు దేవస్య సురఖి సమయారమ్మః. యతే8=—. 
(అ + శ 

బ్లా, త్ర ద్యుక్తం విధినాఒతీను క్విర చితో యత్కామవీరో ఒన్యథా ట్రై 

కాం చవకు స వార ాం ఆక వ0 సపిను స్ప పూరయి తా శర నుక ద్యది 

మాసే గకలమపి తౌవ తెగిభువన మున్న తడవాసురం ప్రాకి ణంలపి శ్ర శ్రి 0 

ఏకం తావ దెం తతోపి మిళితం _తెలేన కిం నర్హయామ; { 

wa ఖ్ ఖో యఘు 

శశ న. నవవ ము తా ఆం, లై, 
న్న sa 

చణ తాన స 
జాని 

రావా (సకాష్టక్) కథ మవతీ కైకావ వస్వనమాస లక్ష్మీః ! (విమృళ్య) ఏవ 



శాకుంతలము_వసం దోదార సమయమి, ఖ్య 

ఈవెంబడి మల్లీ మధుకర వంజుళ దతీణానిల కసుమనికర విజృంభ్చితము 
వర్షితము. 

(8) కర్త సుందరీ అం]. 

( నేపథ్యే) సుఖాయ కు సుమసమయార మో డెవస్య. సర్మపతి వ = 
'జావాయా విజయాలను వానా లా దా ల నకల వడక యి 

(సేయక శాజ్జుర్య వ్ల్రీత్ర (ద్రవిడవరవధూ చారు బి మ్బాథర శ్రీకి 
ఉస్ఫేవ. శృమ్పుకానా మజరఠమరరీగజ్జ్ద పాలీవిలాసః గోరం 

కళర్గాటీహాస్యలేశా ని(చకిలము కుళ్లస్నూ రృరోా చా రయనని a 
అలాల 

కా నూత్రనచూతె మజ్జి రథధనుర్ల జ్ఞే౬_ ధు నా సందధ 

త్కసన్షర్పః కల కజ్టపజామరవ్మబహ్మా స్త్ర మవ్యాహతమ్ 

దోర్యుగ్భం వలయీికరోతి యుగప త్కర్తుం (తిలోకోపరి 

స్వా మౌజ్ఞా౦ రతివక్త్రపత్త్ర్రళబలం వకార్వీకికాజా్యా_ జ్కాతమ్. 
[ఈ కల మత్యంతమదనోద్దీపకము-గా నున్న దని ఉత్త రార్థమునకు భా.) 

విదూ.(అన్యతకః) 

కావేరీ శాలిఏరీ తరళన నిడజణ్యా, ణమ దాణమ్మఆ రా, 
కంచీఏ చుంబణద్ద్యా తుముళిద మురశా లోల కల్లోలమాలా, 
ఏడే గోదావరీఏ లవారిపరిచిచా, దిల్ల సీప్పాక డప్పా, 
కందప్పోద్దవ శేచ్చా గహిదవివారణా దాహిణా ఏంతి వాఆ. 

(9) ముకుందానందభాణమున-.... 
నటీ. ఆర్య, ఏత చ్చూతవనం కగయతి వసన్తాగనునమ్. 

(10) కిర్నూరనుంజరిలో (వై తాళికుండు రాజుం౦గూార్సీ) 
సుఖాయ తే భవతు సురఖిసమయారమ్ముక | 

(11) జక్క. నవి[క్ర మార్క చరిత్రలో 

సే. రంబకీరకు మార రాజి కమరశితమ యొనరింప వచ్చినయొజ్జ యనం 
కలక ంఠనికురు.బక ములకు వాకట్టు విడిపింప వచ్చిన వె జ్ఞనంగ, 

తరులతాదులకు చార కము మాన మందుసేయంగ వనర? డన, 

'సంప్రణ మ, క్రోథజంపతినివవాంబు గలుపవచ్చిన వెలికాం డనంగ 

తే, మందమారుతో ద్ధూతమరందబిందు 

సీ కహట్బదజ్యాంవ శ్రీ విలాస 



కు వీవముర గవినో దము. 

మకర కేతు ప్రతాపసమ (గమైె వ 

సంత మేతెంచె సంతతోత్సవ మెలర్చ. ర్ (8) 

ఈపద్యమున కనంతరము కొంతకథయెనపిమ్యట మధుమాసపూర్ణిమ యాసన్న మైన 
దని వర్ణితము, 

(19 నన్నె చోడకుమారసంభవము న 

“ఇ ట్రసమశరండు సమర సన్నద్దుం డై సకలజనంబులు నఖినవవసంతో త్సవం 

బున నను రాగరసపూరిత హ్చూదయు లై పరవకు లై యున్నం ని”? 
a, 

(18) వరావాప్రరాణమున__ 

ఈ వసంతసనుయసన మారంభణంబులు విజ్బఫించిన.? 8 (69) 

(14; వసంతతిలక భణయులో(పర్మిక్షమ్య దిక్లో౬వలోక్య సాళ్చర్య మ్) 

నముభుకరపరిభు క్ష మాధవినాం | వలయసమిర విలోలమజుదీణాన్ 
జ 

మారా రాదా స దాయక 

కథయతి మధుమాసవాసరాణా | మువగత మున్భద కోకిలా వన[కీకి. 

ఆపిచ,-మ శ్లానిలేన మనుకం పఠన 

ప ర్యాయత।ః (పచలదజ్రులిపల్ల వాయా రి 

మజ్జుస్వనై రృథుకరై రుపగీయమౌనం 

నాట్య మృనోనార మిదం నవమాల్లి కాయా!, 

(సౌరభాఘాంణ మఖినియ్స సవితర్కుమ్) అధునా నిఖిలకుసుమహేకునా 

వసన్దేన భవితవ్యమ్ (సమన్తా దవలోేక్య) 

ఉఊద్వేలపజ్బుమ ముదజ్బుత బాల చూత 

ముద్దామ కేసర ముడారసమోరపోత మ్ 

ఉన్నిిద్రపజ్బుళేర ముల్బణకర్థి కార 

ముమై ప రెదం హీ మధువాసర మావిరాసీత్ . 

(15) కాదంబరి-వూ. 4ఠి4—పరిమళ | గాహీణీ మలయానిలాగలిరివ వస నమా 
అలో 

సావతౌరమ్. ..ఆస సై వేయ. 'మా వేదయతి. . దేవస్య గమనమ్. 
pa 

(16) కాదం బరి-హ్రా. ర్ర్ల్---వృ థా వస_న్టమా సాభ్యాగము:- 

(17) కవికల్పలత 102 (కి) కించ కించన వచన, ముచ్యుమాన మధునా మధునా 

సమానమ్ | ఆధునా మధునోఒవతౌరః క్షణ మవ క్వవతు. 
౯ 



ఇాకుంతలము.__వసందోడార సమయము, ౭ 

(18) స న్టివారిక్చం ద నాటకము లో ఆం. 1. — 

కం_న్దలకి _-వసన్తావతారవ్యతిప జ్ఞరజ్ఞక్సరభా గస వ్ జగతః (శ్రియ మవథారయతు దేవి) 

పరభృతవధూ గీత సృీత(శియో వనళాఖి నక్కి 

ప్రతి దిళవిశన్న ల్లీవర్లీ రజ క సరళం నభక్కి 

కకుఖి కకుఖి స్మేరాత్స్ణాం విసర్చతి చర్చరీ, 

(పతితరుతలం (కీడామూన్తా అస్సి వొలావ్న$, 

(19) శృంగారభూ పణ ఫణములో---సూ(త ధారి కించ, ఫస 

కాతీక కోకిల కబ్ధ రాగ కలస త్క-స్టర్చ దర్భోదయః. 

పారిపాశి౯కకసమ్యగుపక్షీ ప్పం వసనాగమ ఇతి. త థాహి--- 

కుట్మగ్త చూత విటపొాూ | కోమలకలకజ్ధ పజ్బుమ(ప్రసరాః 

పత్మలితమదనశ" ర్యా | మదయ న్లి మ'నాంనీ మాధవారమ్బా:* 

— ఆయ్ న గుమ్మి తామోద ముత్సేవ 

చూత; Sapa వాణఇర- నా oh మాతన్న లే, 

సల్లాపా న్పరిచిన్వ త పరభృతాః హై దుర్భువత్పజ్ళుమా$) 

ఆదశ్తే పవనోఒపి సౌరథమయీ మ న్యాదృశీం వాసనాం, 

పుష్పో ద్భేదవతి మకోకలతి కొ మ భ్యేతి ప్రవ పంతం 

కిం బనీషి ? ఆభినవవసన్తావతా రరభుణీయస్య పశ్యామి సౌభొగ్య ముపవన శ్యతి ? 

(20) కుసుముజనృ తతో నవపల్లవం తదను వట్బద కోకిల కూజిత్ర మ్ 

ఇతి యథా(క్రమ మావిరభూ న్మధు స్టగిమవతీ రవతీర్య వనస్లలీ$. రఘు 9 (1) 

(21) పుస్పాణి (పథమం; తత; (పకటి తాః స్వాన్తోత్సవాః ప ల్లి వార్కి 

పశ్చా దున్మదకోకిలాళీలలనాకోలా వాలః కేమలక్టి 

ఇత్థం (పాదురభూ దు పేత్య పరిత$ (పొజ్య( ప్రమోద ప్రదః 

ప్రోద్దాన దుమల ఉరాజెతవనతి! కోతీ మృతుతాపతిక సుం ర. భాం 542 (98) 

11. అవతారవర్ష నా సం|పదాయముకిెెజకు ఈ(ప్రదర్శించిన యుదావారణ 

ములయందే అవతార ముద్దీపక మనియుం గలదు గదా. అవతౌర ముద్దీపక తేముమును 

విరహి (పాణవారమును అనుటకు మటీకిన్ని యుడదావారణంబులం (బదర్భిం చెద... 



6౬1 వ్వు రృవినోదము 

(1) కుసుమ మేవ న కేవల మొర్తవం నవ మశోకతరోః సృరదీ పనమ్ 
మ్ 

కిసలయ్మప్రసవోఒపీ విలాసీనాం మదయి తౌ దయి తౌ శ్రవకౌార్చితేకి, రఘు 9(28) 

న్ు 

2) వికసీతసహ కాక భారహోకీ పరిమళ పుఖ్లోతగు బ్లోతద్వి రేఫ; 
ల్లా ణా 

రై నవకిసలయమారుభామర శ్రీ వహాకారలి మునే రవీ మానసం వస నకి 
~—O 

(సు. ర. భా. 587 (8) 

(క) సుభేో కోటిసంఖ్యత్వ ముపేక్య మదనాళుగై; 

కా పబ్షాతౌస ద్వ్యియోగినామ్, గ్ వ్? (7) 

త ౨ కొని కల ఆం రా లాండ్ నక తృషమవి న మ్మృనాత్న్న దువుభొ వల్లఖఫా అభూత, గ్ శ! (87) 
చ్చ a ur లం 

న జక ప శ ఖో మి స్త య న్ ర్స వపసపటఅయం సులయానిలె కిసలయం చూత, మమాకాం నవం 
.. ది | యు 

wl కిల కా జితం, ఏ కుచ కిలా ామోదకి ప్ర ఇాంం మ న్వు 

కాని త్యుపదీకరోత్రి నరికి పష్షై ఏవ పహష్న్బోపు వే 

యూనా సు యప ష్ స్య అం సళ కృ మో్మోహ-ససంపాదిన8. నిత్వల్లి (92) 

యది ప మ్యుక్చో త్త దెహా పధగామో' భవతి కః? 
వయో వా స్నేహో చా కోసుమువి క్రిఖో వేతి విమృుశక 

తు హీతి (పవ్న క్షం పికనికరయుడా,._ ర మళ్ఫణోత్, 54 (140) 

ఇ వావీ కౌపరిసశే చూత దుమే మ మద్ది-ర్రీం 

రాగలరా ృద్దొజ్రనాశ భం 

స్ప స్వాం తెను ము త్రరీయశకే ల శాబాధ్య బాలాస్సుర 

త్క-జ్ఞ ధ్యాన నిరోధకమ్బిత కు చ శా (సోద్దమా రోదితి. అమరు 98. 

టీక... (పోషితో నాయకి వస న్తసమా గేం (పీయాయాః అవస్థాన్టరం ఖత 

ర్యుయ న్నావా. కాయ ఉఊద్దీపకము గాదు ముదురాకు గాదు రుంజకియే యగును. 
కావున ఆవతారమే మారకము, 



ఇాక్రుంతలము...__నసందోదార సమయమ్మి 3 నా 

(8) సరస్వతీ కళ్టాభరణములోే__ 

లాం ముహు ర్వళితక స్టర మాననం త 

దావృ త్తవృన్తశతప త్త్రనిభం నవాన్త్యా 

దిగ బు తేన శ విసేణ వ పతమ్ములా క్యా 

గాఢం నిఖాత ఇవ మే హృదయే కటాక్ష; 

ఆత్ర మాల త్యా మాధథవవిహయే పూర్వ ముత్పన్నా రతి ర్వసన్తావకౌర తత్సన్ని ధి 

విశేష 'పదర్శనాదిఖి రుద్దీహ్యమానః. మాను 

(9) స్ప కల కంక సుందరీకలకల ధ్వనులతో | బడంగు గా చెలి ఏడు విడిచ మరుడ్కు 

మరుభనుర్ణ్యావల్లి మొరపంబుగలి లతౌ | మంటపంబుల నిండే మధుపరవము, 

మధుపరవోల్ల సన్మంజరీమకరంద | సురభిగంభంబులు నెరణె దిశల, 
దిశ తెల్లం దాన మై తిరిగ వాంధ|ోణీ | కంపీంప దక్నీణ గంధవహుండు, 

తే, వనము లెల్లను (గొత్త జవ్య్వనము( దాల్చె, 

దళిత హేమంత గర్వ మె వెలసె నెండు 

నతు లహిందోళ గానంబు లతిళయి ల్ల, . 

రాగకర మెన నవవసం తౌగమమున, (ప్రబంధర తా వళి---ల్48ి 

మధుసమయము నవత్వమందు మనోవారము గాని ఆనంతరము అంతగా మనో 

వారము గా దనుటకుం (బమా ణము: 

అపి చెళ్యనగా నవతానవతా | నవతొ నబ తౌస్తతరా మధునా 

ఇవా సౌఖ్య మగోచర మాచర మా | చరమౌా చ రమాఒస్య న రమ్యతరా. 

నలోదయము 2 (27) 

ఈ (ప్రమాణముంబట్టి--- 

“అతిదూర (ప్రవృ ద్లేన మధునా జగతి కోవా న వికి య లే.) వాసవద త్త, 

“ఉాడుపతివారికి సుచి యూజట యా నని పేరటామనికా 

ము డివడుకంతు సేనలకు ముయ్యెలగు ట్టయినట్ర్ యిందు శా 

నడలయ; "నె తాపవస్న్న్ ? మన మె వారకోక్నణ, ముల్లు వుచ్చి కొ 

జ్ఞడిచినదంద మాయె బదమా యెలదో(టం జరింప కింటికి౯ా) మను. 

అను ని త్యాదిస్ట్థలములందు (ప్రవృద్ధ మధువు- పేరటామని-ఇ త్యాది ప్రయోగ ములకు 

మెండుకాని పబ్బంభిత మయిన వసం తౌవతార మే యర్భముగా (గ్రహించుట శ్యాయ్య 

మని త్రోంచూచున్న ది, 

2 



౧౨ విమర్శవినోదము. 

_౨. అకానూపిహా. 

యతో యతః మట్బరణో౭ఖివర్త రే 

తత స్తతః (శకితలోలలో + చనా 

వివ ర్రితభూ్ కియ మద్య నికు తే 
CAT అలా ఆదాం వి? గా త భయా నకామా౭.పెసా దృష్టీ విభ మమ్ అం, 1 

ఈక్లోకమును [పక్షి ప్త్రముగా భావించి కాకుంతలవ్యాఖ్యాతలు దీనికి వ్యాఖ్య 

రక, కొందు దీనిని ఆంక్రములోే ము దించుటయే మానిరి. వారిచిత్తమున 

నం ఎ జన జన ను గా na చినదె, 
ఇం: 

ఇన మికి_ల సారవంత్ మయినన్లో కము. “ఈ ఆకామాపిహీ ౨) అనునుడి దీనియం 

దమన ప్రుజున్నా. ఈకుడిని నిస్సారతరముగా ఒకరు * అనిచ్భక * అనియు ఇం 
శాక్టళు ఈ ఇచ్యలేనిబె 3 ఆనియయు ఆంధీ)కరించినారు. ఆయినను ఇదియే యీో(గంథ 

tas 

మున Mo పరము, డీనికి ౫ కామేరణ లేనిద యయ్యు ” కందు 

: యర్థృము, తు మైద సెకొనుటచేం గలిగినయీళ కుంతల బెదరు 6౬ 

జూఫ్రలు చుర్నంతునికి కా మ ేరిత రితదృన్ని (భ్రమముల యంత మనోవారము లె మన 

లో x క 

ఈమనస్ళంగముకై కవికులగురువు ఒక్కొ_క్క_నాటకమం దొక్కొ-క్కు_ సం" 

పి ధానమును కల్పించుకొ న్నాడు. 

Pa 

మాళనికాన్ని మిక్రమందు నాయకున్నిమోల నాయిక విరళ శేపభ్య ముతో నృత్య 

మాడుట్క ఆతని కద్దైకించినట్లు గానే కృతిం వాడుట, ఇత్యాది న మన 

తు మె్కెదను కాలిచాసు (పియదర్శిక నుండి సంపొదించుకొ నియుండును, అదె 

మునిక న్య యగు శకుంకేలకు గీత నాట్యాదులకన్న ఉ-చితతర మని, డాని నిందుం 

రాజశేఖరుడు భవభూతియొక్క.. జల నిబిడితవన్త్ర వ్యక్త నిమ్నోన్న తా ౧9 

స్వార స్యము చెతంగినవా' డై కర్పూరమంజరిలోను విదసాలభం జికలోను నాయకు 



నాకుంతలము.___అకామూావీహి, ౧౧ 

నికి 'నాయికలను జలనిబిడకవ్యస్త్ర వ్య కృ నిమ్నో న్నతలను గా (పథమదర్శనంబునం 

జూపీనా6ండు, 

ఇందులకు ఇంచుక విఐపి, 

(1) మాళవికలోని సంవిధాన ప్రపంచము. 
దాకా 

తొట్టతొలి నాయకు(డు నాయికను చిత్తరువులో. గాంచుట. ఆందునేత చక్షుః 
(ప్రీతి జనింపంా, నాయక ప్రార్థనచే ఒకపన్నాగము పన్ని విదూషకుడు నాయ 
కుని మోల నాయిక 'నాట్యమాడునట్లు కా వించుట. అందువలన మనస్పంగము కలుగుట. 

పర్షివా జి శి. నిర్హ ఆయాధికా గే (బ్రవీమి అకా సౌష్థ వాఖివ్య కే విరళనెపభ్య 
DD కా భత కన. 

యో; పాత్రయోః ప్రవేకోఓస్తు. 

విదూస కక=(భా.) భోఉాపస్టితం నయనమధ్యు సన్ని హీతమకీకం చ; తస్మా దప 
మత్త ఇచాసిం పశ్య. 

రాజా. (జనా న్తిక మ్) వయస్య, 

చిత్రగతాయా మస్యాం | కాన్తివిసంవాదళట్కా మే వృాదయమ్; 

సంప్రతి శిడొలసమాధిం | మన్యే యే చేయ మాలిఖితా. అం, 2 

' రాజా.-(అఆత్మగత వ్ర) అహో సరా ఫొ స్వనవద్యతా రూపస్య ! 

దీ రామం కరదిన్షుకా ని వదనం, బొహూ నతా వంసయ్య్మో 

సంవ ప్తం నిబిడోన్నత_స్తన ముర పార్శ్వెి (ప్రమృస్టై ఇవు 

మధ్యః పాణిమితో, నితమ్బి జఘనం) పాదా వరాశాజ్జుళ 

ఛన్టో నర్తయితు ర్యశథైెవ మనసి శ్లీిష్టం తథాఒస్యా వపుః, 

గీతవ్యాజమున నాయిక తన్ను నాయకుని కర్పించుకొనును. 

భా. దుర్దభః (వీంయా) _స్తస్మి౯ భవ వ్చాదయ నిరాళమ్ ; 

అహో 1 అపాపజ్బకో మే స్పురతి కిమపి వామకక! 
he on అక ది జ ఇ 10 2 వష స సరద్భ పః కథం పున రిప వ్యకి 

నాథ మాం పరాధీనాం త్వయి గణయ సక్కేష్టామ్. 

దీనిని నాయకుండు (గహించినాండు. 

రాజా,.---(జనా న్లికమ్) క్ ఉ “చై ధ్ర ® +4, అనయా కులు, 

జన మిము మనుర క్షం విద్ధి నా ఛెలీ ₹యె 

వచన మభఖినంయన్తా న స్వాబ్దని వైళపూర్వమ్ 



౧౩ ] విమర్శ వినోదము. 

(పణయగ తి మదృస్వా ధారిణీ సనక రా 

దవామిన సుకోమార పార్థ గా వ్యాజ ముకక 

నాయకుడు వృత్తానంత రావస్థితి సౌభాగ్యముం గాంచి మోహపడుచున్నా (డు, 

రాజా.(ఆత్మగతక్) అహో సర్వా స్వవస్థాసు చారుతా ప పువ్యతి, 

తథా హిం 

వామం సన్టి స్రిమితీవలయం న్యస్య వా_స్తం నికమ్చె; 

కృ త్వా శ్యామావిటపసద్భుళం (స్రప్రమ క్షం ద్వితీయం 
పొడాజ్జు స్టాలులితకుసు మే కుట్టిమే పాతి తాక్షం 

2 ష్య బ్ జా నృత్త దస్యాః షై మతిత రాం కాన మృజ్యాయశతార్ధమ్, 

[సన్వె పవాసీతాఫి మాళవికాచ స్మితం కరోతి. 

రాజా.--(ఆత్మగతమ్స్ ఆత్త సార కృముషా స్వవిషయః ; [న దేనా 

స్మయమాన మాయతాతమ్య్యూః | కిప్షోదభివ్య కృ క దళనశో ఖి ముఖమ్ ; 

అసమగ్రలత్య్య కే సర | మచం దిన పజ్క_జం దృష్ట్రమ్. 2 (10) 

నాట్యాంతమున మాళవిక తేరలోనికి నివ్కు_.మించినంతట నాయకుడు తద 

దర్శనముచే వందురుట:--- 

రొజా. (జనా న్లి నికమ్),,., అద్యహీ. ery 

భాగ్యా సమయ మి వాళ్లో | క్షృదయస్య దువళోత్స చానసాన మివ, 
ద్వారపిధాన మివ దృశోక | మన్యే తస్యా _స్తిరస్కంరిణీమ్. 9 (12) 

అవ్యాజసున్షరీం తాం | విజ్ఞా నేన లలి కేన యాజయతౌ 

పరికల్పితో విధాతా | చాణః కామస్య విపదిగ్ధః 2 (1) 

సఖే కథం నాతురో భపిస్యామి 4 యథా--- 

ర్వాన్త నకి ఫురవనితా | వ్యాపారం (పతి నివృ తే వృాదయ'స్య 

సా వామలోచచా మే | స్నేవా సె కెయనిభూ తా, 2 (14) 

అన్నీ మిత్రునికి ఇప్పటికి మాశీవికయందు మనస్సు నమ్మగముగా నాటుకొన్నది. 

(2) విక మోర్వశీయమందలి మనస్పంగ సంవిధాన (పపంచము.ా 

ఆదిలో నాయకొనిమో)ల మేనక ఉఊర్వకీ సౌందర్యమును స్తుతించును. 

న యానాం శృణోతు మహా రెజ్యుం యా తపోవిశేపుపరిశజ్కుతన్య సుకుమారం 

(పవారణం మహేన్హ్రస్య, (ప్రత్యాదేశో రూపగర్వితాయాః. (శ్రియక్కి అలం 

కారః స్వర్షస్యృ సౌ నః (పీయసఖీ ఊర్వశీ... ,. 



శాకుంతలము... అకావమూపీహా. ౧వ 

పిమ్మట నాయకుండు చెజవిడిపించి మూర్చితను చాయికను తన పే[కరమునం జెత్తు 

కాని తనయరదంబున నిడికాని తెచ్చును. కన్ను దెజువు మనును. 

రాజా. సున్దరి, సమాశ్వసీహీ సమాశ్వసిహ్ ; 

గతం భయం భీరు సురారిసంభవం | (తిలోకరవ్నీ మహిమా పా వ్యజిణః 

త చేత దున్మీలయ చతు రాయతం | మహోత్సలం | ప్రత్యుష సీవ పద్మినీ. 

నాయిక గుండెలయండలి భయక ంపముం బరికించు నెపంబున నాయకుండు సనయు 

మును చక్కలగా దర్శించును. 

రాజా.---బలవ దృత్రభవతీ పర్షిత్రస్తా; తేథాహీ 

ముష్బుతి న తౌవ దస్యాః | కన్చుం కుసుమ'స సమబన్గనం హృదయమ్ 

పశ్య 'హారిచన్ల సేన | స్రనమధ్యోచ్చ్యాసీనా కథితమ్. 

నాయకు.డు నాయిక మూర్చ బేర కమమును తిలకించును. 

రాజా*--- అయి పకృతి మాపద్య తే తే సఖి పశ్య 

ఆవిర్భూ తే శశిని తమసా రీచ్యమాశేవ రా(ి 

రైక స్యూర్చి రుతభుజ ఇవ చిన్న భూయిస్య ధూమా 

మోహేన్నాన్స ర్వరతను దయం లక్యు తే ము కృకల్పా 

గజా రోధ్యపతనకలుపా గృక్లా తీవ (ప్రసాదము, 

నాయక్ (డు (పకృతిగతను ఆార్వశిని నిర్వర్థి ౦చును, వర్ష్శించును, 

రాజా.((ప్రకృతిస్థాముర్వశీం నిర్భర్ల్య స్వగతమ్మ్ స్థానే వులు నా రొంప? మృషిం 

లోభయ_న్ల సదూరునంభ వా మిమాం దృష్ట్యా (వీడితా; సర్వా అప్పరస 

ఇది. అథవా వేయం తపస్వినః సృష్టి ర్భవితు మర్హతి. తథాపి 

అస్యా స్పర్షవిధా (ప్రజాపతి రభూ చ్చన్టోను కా న్షపభః 

కృజ్ణాచైకరస స్వయం ను మదనో మాసో ను పుష్పాకరః 

వేడాభ్యాస జ జడ; క థన్ను విషయ వ్యావృ త్తే కాతూవాలో 

నిర్మాతుం ప్రభవే న్మనోహర మిదం రూపం పురాణో మునిః 1 (8) 

ఆనంతరము రథమునుండి దిగంబోవునప్పుడు అంగస్పర్శ్మము. _. _ 

రాజా. (చ| కో ధ్హైతం రూపయి తౌ వ ఆక్మగతక వాన్ల! దత్తఫలో మే వివమాన 

తారక! 

య దయం రథసంతోోభా.। దంసేనాంసో మృ చేమణాయా " జ 

స్పృష్ట స్పరోమవి[క్రియ | మజం్మ_రితం మనసీజేసేవ (110) 



se విమర్శవినోదము. 

అ ౫ nq wa కవ రాజును 3 

అంటు చూచుచు వార్స్ చును శి 

సర్వా స్సగన్టర్వా ఆ కాళోత్పతనం రూపయనన్లి = 

ద్రం ళూపయిత్వ్యా ఛా. ఆవాఃశి! లతావిట పే మమెకావశీ 

అన్నా ! (పరివృత్య) చిత్రలేఖ మోచయ తానదేనామ్, 
Hh 

చితి. (వన్నీకమ్) కా. దృఢం ఖలులగ్నా ; దుర్మోవైెవ మమ (పతిభె'త్కి భవతు 3 

ఈభమట్టుము శాకుంత లములోని ల్ దర్శాజ్యు-లేణ ్భ్రి ఘట్టమువంటిది. ఇట అఆచ్చద 

గావున ఏకావళ్ళి ఆచట మునికన్నె గావున వల్క_లమ్బు అని వి శేషము. 

[చిత రెఖా వోంచన౦ నాటయలికి = 

రాజా స్వగత 3) 

పీయ మాచవకం లతే తయా మే 
ba cS 

మ నె౬న్నాకి చ ణవిస్న్ను మా చర న్యా, 

య వెయం ప్రవ ర ప్యపాజ్ఞన్మేతా 
స ॥ క మాంద్య మో, 

పరివృత్తార ముఖ మయా వా ద్భష్టా. | (16) 

ఈ క్రందివాక్యములో వువన్నంిగము లోతుగా వేరు దన్ని నది. 

రొజూ. ఉఊర్వశీమాప్లోను శశిక) అహోనుఖలు ! దుర్గ భాభినిజేశీ మదనకి ! 7” 

ఏషా మనో మె (ప్రసభం శేకీకా | త్చీతుకి పదం మధ్యమ ముత్పత న్లీ 
తి ఖభ్జి తా గా | త్వూత్రం మృకాళ్లా దిన రాజవాంసీ. 

(శ్యోయయినందున్క తదనుగణముగా నాయకునితో ఇతర నాయి 
కావృర్తేసిల కణము గా ఏక విమానమందు. బోవుట, ఒకరి సెనొకరు పడుట్క అం 

సౌావ్ద వ సొమ్మగీ పరిదర్శ్భనము ఇత్యాది సంవిధానమును మన స్సం గార్థము కవికుల 
పరువు నిబంధీంచినా ను. 

(క) మహాకవి (పీయదర్శికయందు వీల్ల రాచదియ యైనను నృత్య గీతములందు 
a. 

శేక్పాకియు సయినన్కుు పిమ్మట ఆమెతో నాయకుండు నాట్యమాడే కర్మగవాణా 

హైఖ్యముం బొంచవలసియున్న ందునన్కు గీత సౌష్ట్రవమును కూడ అప్పుడే (గహీంచును 
గావునన్సు ముందుగా. అట్టి విధములం గాక దర్శన స్పర్శనములను మావే సము 
(గముగానే యొసంగునట్టి తు మె దపిండుం గల్పించినాండు. ' 
స నాయిక రాక) దేవికె పూజై తౌమరలం నోయుచు, తు మ్మెదల పిండులాోో 
గులొ్ళ_న్కి క నులుమూసికాన్ని సాయముకై చెలిం జీరుచున్న ది. ఆయవసరమునం-ా 



శొాకుంతలము.___అకామూావీహి, ౧A 

రాజా.--స్వల్పమే వైతత్, పశ్య. 

అచ్చిన్నా వృతవృ్ట్రి పాత సదృశం (ప్రీతిం దదత్యా స. 

యాతాయా విగళత్పయోధరవకా ద్దుష్టవ్యతాం కామపి 3\\0© 

అస్యా శ్చన్రమస స్పనోరివ కరస్సర్మాస్పదత్యం గతాః 

నెలే య న్నుకులీభవస్తి ని 'సవాసోా పద్మా _స్త స జే ప. ఆం, 2, 

ఇచట చేటిగా తౌచే పోయి రాజు నాయికకు తోడ దో Hmm an 
gg ss Ul గ శ BH, 

రాజా.(స్యో త్తరీయేణ భఫమరా న్ని వారయక్ య భగ సి! న 
చే అయి విసుజ విహెదం, ఫిరు వా వో 

ము | ల ఫీ ) భృజ్ష్" వ 

పరిమళర సలు స్టౌ eu పత్తి; న! 

వికిరసీ యది భూయ స్తాాసలోలాయ తౌశ్షీఖ్న 
కువలయననల శ్రీం, త a స్త్వాం త్యజ మ. 

శాలి 

ఆరణ్య కా..(రాజాన మవలోక్య స స్పృహ, సలజ్ఞం చ అకకకా) ఇ ఇనా, ఆయం 

స మహారాజ్యు।; యస్యావహం తాతేన దత్తా | స్టానే ఖలు తాతస్య పత పాతం, 

ఆరణ్యిక నివ్యుమించినంతేట వత్సరాజు విరవాముచేత కుందును:--- 

హత్యా పద్మవనద్యుతిం (పీయత వే వేయం దిన క్రీ రతా, 

రాగో౭సికా మమ చేత సీవ సవితు బి౯మ్చేలఫికం లక్ష్యు తే, 

చక్రాహా్వేఒవా మివ స్థీత సవా చరీం ధ్యాయ న్నళిన్యా స్తకే, 

సంజాతా సృవాసా మ మేవ భువన స్యా ప్యన్ధకారా దిశి. అం. 2 

ఇచ్చట రాచకన్ని యను ఆరణి కను రాజు తాక వచ్చును గావున అందుకె ఆమె 

కన్నులు మూసీకొనవల సి వచ్చినది. అందుకై ఒక్క తు మెద ఇవాలక తు మ్మెదపండు 

"లేంబడినది. 

దుహ్యంతుండు 6ళళ్ళంకించితి బేనిం దవానకీలయని తాంకం దగురవణ మది రత్న 

కం౦దళిక సుమాి' అని పిమ్మట చనెటీంగినను మునికన్యను _తాంక నోడును గావున్క 

అందు నాయిక  కనుమాయవలసినది లేదు, కనుక నచటిసంవిధానమునకు ఒక 

తుమ్మెదయే చాలును. అని విశేప.ము, 

(ఉ మౌలతీమాధవమందు భవభూతి. 

జలనిబిడిత వృన్ర్ర న్యక్ష నిమ్మాన్న కౌభిః 

పరిగత తట భూమి; స్నా నమా(త్రోత్టి తాభిః 
రు-చిరక నక కుళ్ళు (శమ దా భో గతుజ్ఞ 

స్తన వినిహితహా స్త స్వ స్టికౌభి ర్వధూభిః . 



౧౭. విమర్శవినోదము. 

కిని జల నిబిడితవ స్త్ర వ్యక్త నిమ్నోన్నత లగుప్నానమ్మాత్రిోత్ల యువతుల పౌభా. 

యు నించుకొంక రుచిచూపీనమ్మా తాను రాజశేఖరుడు ఆసౌాభాగ్యము నే మనస్సంగ 

సాధనము గా శెండుతూాపకములం౦దు నలవరించుకొ న్నా డు. 

(5; విద్ధ సాలభంజిక, 

విదూవకక. ఛా. సుష్టు ఖలు త్వం మహిశాలమ్పటః |! యతో యా సా త్వయా 
నర్మదాజలో త్తీర్ణా చై కువలయామాలా నామ.--- అం. k 

(A గడ్డీ కాశా, కత్ శృణోతు (పీయసఖి | ఆ హృత కున్హలేళ శృష్ణమహానేనో 
నామ రాజా | తస్య నిజరాజ్య భవస్య ఇ హాగతస్య సుతా కవలయమాలొ 
నామ | సా వర్మ దామజ్జనో త్తీ క్షా దేవేన | చదృప్తా, వాడయం చాస్య (పవి 

చైను కా ఇ మ 

(6) క చ్చూరమం౦జకి, 

నాబా = ఆవావా ఆశ్చర్య మాళ్నర్యమ్ | 

వన ఎమ దై ఆాజ్జుననోణలోచనయాగం లగ్నాలకా(గం ముళ్లుం 

వాస్తాలమ్నిత కేళపల్లవ వచే వేలాయే య దొ ఏవ వక 

జకం సిచయాష్బాులం నివసితం, తత్భా నాన "de దక 

ఆని een మద్భు తెక జననీ యోగీళ్వశే జామునా. ~~ 126) 

శా, ఏకేన పొణికమలేన నివేశయ న్లీ 
pr గాలం సున సరల (సంసమానమ్ 

(శే లిఖ్య కే న న కస్యాపి సంయచ్చ న్లీ 

అయ్యే న పా రమణత శ్చలితం కటివ(న్త్రుమ్. య. 

(రమణతణాజఘ నాత్ +] 

విదూ.(ా 

తీ 

t9 

స్నా 'నావముక్తౌభరణేోచ్చయాయా | _స్తరజ్ఞభజబ్దతుతమజ్ఞ నాయా; 
ఆన్షాాంశుకోల్లాని తనూలతాయా? | సౌన్దర్య సర్వస్వ మసన్యా దృష్టిః 1 (28) 

రాజూ.---(పున స్తా మనుస సంధాయ 

ఛా. (తివళివళితచాభీ బాహుమూలేషు లగ్నం 

_స్తవకలశనితమ్బాడమ్చ కే షూచ్చ్వ్వసత్ 

జలనిబిడిక మేకస్యాః క్లళ్లుం స్నా సవన్రుం. 
పీశునయతి తనుయష్టి చజేమానం తారుణ్యం చ. 2 (24) 



శాకుంతలము.__కాశీన్యము క స్రనమ్. రి 
భవభూతి నసూ[తిం చిన యీనూక్షేరవాస్యమును దండియు గట్టిగా పట్టుకొన్నా డు; 
(7) మల్లీ కామారుతము. ఆం. 4. 

కలకబ్ణికి తతశ్చ 

స్పా తోథ్టితా సలిల బిన్లు తరజ్లీ తాకీ 
౧ స SE 

సా సున్గరీ తటగ జే మయి దత్త్పదృష్టిః 

సంస కృనూత్ష శ్ర విమలామ్బరలోభ నియ 

(శోజీభరా మనకి జే లిఖితా స్మరేణ! 
మారుతః. సఖే వదయబజ్ఞమాని ఖలు తరుణిమశిల్పిసముల్లీ ఖ తాని నితమ్బినీనా మజ 

a) కాని; విశేషతః స్పా తోత్లీతానామ్. 
WN = OE 

ణే కారుంతలమందు మనస్బంగో త్పాదనార్థము కవి పన్నిన యీ భృంగాభ్ళి 
యోగమునందలి “అశకామాపిహి'” అను పదము శం గార రస మహోవకట వెజ్బంఛ 
కార్హ్యమయిన చిన్న వీజమై యున్నది 

క 'కాఠీన్యము క్త న్తనమ్, 

మోమమోమకపోల మానన ముర కాఠిన్యము క్త స్తనం, 
మధ్యకి శ్లాన్తతతర్క్య, (ప్రకామవినతా వంస్క ఛవికి పాణ్లు రా, 
శోచ్యా చ (పియదర్శనా చ మదనక్షి సేయ మాలత్యు లే 

డై క పత్తాాణా మివ కోవ ణోేన మరుతా స్పృష్రా లతా మాధవీ. 3 (83) 

అను పద్యము గలదు. ఇందు 6౯ కాఠిన్యము కృ సనమ్” అను పాఠము సరీగా దనియు 
(6 'కారిన్యయు క్ష స్తనమ్?) అని పకింప౭ దగుననియు కొందణు బుద్ధినుంతులు క 

రించినారు. చేవాముంతయు. అవసాదముందుచున్న విరహావస్థలోే కా కన్యయా 
“మెట్లు వచ్చు నని యడుగగా మరువేండిచే తడి యిగిరి చన్ను గవ చుండి గటివశు నని 

వాదించిర్సి చనువరు గగున్సు అని కేల్సిర. అతి తమ యనుభివమనియు వక్కౌ_ణి ంచికి. 
అనుభవమని నిఘావీంచిననుు ఆవాదులు క్ర్రీలుగానందున వారితో అట్లు తాము కోని 
పట్టిన యా స్తనములు తమకైె నిరహార్తింబడళలేదనియు, పడినను, తత్య్యూర్యా సయం 

దును నవి ఆ్లే యుండంబోలు నని ము “నేనును వాదించి జే ఖిల్యమునకు ఈ కొండి 
యా చోకి / 4 తని, భిజ్టీ ని (ప్రమాణీకరించి 

ఆర 

ms టీ 

అనినక (స్రగ్విణి వల్కె.ందన్ను జెలులారా నే లతాడోలం జి 
క్కన నూంపం దెగి వాల దీనిచనువేంకం బ్మేకియం దాల్తునో 



ద -...... వీమర్శవీనోదము. 

యని పట్టక దినమధ్యమార్య-రుచి ఖిద్యన శ్రంజరు లోని చో 

డినపాలిండ్లిను 'బెండుబొమ్మ గతి నుంజెకొ సందిటం జుల్క్వూ-నె*, ఆము. 5 (68) 

ఖిద్య తన్న మాటను వాడిన యనుటను పరికిం పుండు. 

ర చ వచే, 

నైత చ్చిత్రం య దయ ముదధిక్యామసీమాం ధరిత్రీ 
మేకక కృత్స్నాం నగరపరిఘపా9ంకు చాహుు ర్భృన్నక్తి 5 || 

అశంసచ్తే సురయువతకయః సక్షవెరా హీ చై దక. 

రస్యాధి జ్యే ధనుషీ విజయం హౌరుహూ తె చ వజ. 

“చ వ(డే? అని పఠించిన దువ్యుంతథనువునకు ఇం(దుని వజాంయుధముతో సామ్య 
ము కలుగన్యూ “న వృజె? అని పఠించిన, దానికన్న ఉత్క_ర్న కలుగును. మటణిడాము 
స్వ ర్వేశ్యలు దండు గసనాండును పాంంతమగండేనా€) ఆను న్వ్యాయంబున ఎల్ల కాల హు. 

ఆవేగన్నుల వేల్పునే కొలుచు చుంటకు విసీవి నడుమ ఎవనిెనేని దువ వ్యంతునివంళీకి 
కోడేకానిని మహాసుందరాంగునిం జూాడను జేత యగు నాతనిమోోల నాడను; 

పాడను అపేేక్షీంచుట సహజము. తుదకు వై రుల నోర్చునే యైనను గర్భనిన్భృ ౭వ క 

మును (శ్రవణావిదారకమును సర్వశాశేకమును అగ నింద్రపవిచే అసురాదులనం అడ 
తమ సంరకశ్న్షణం గో రక్క సులువుగా జ్యాశబ్ద మాత్రమున" చైరివాననముం గానిడా-చ 

నదైన యిీకేని చాపము చేతనే తమ సంరక్షణం గోరుట న్య్యాయ్యము, చానం జీ! 

వారు పవిచే జయముం గోరక యితని వింటి చేతణే జయము కోఠరుదు రనునణ వ 

కలుగునటై న వశే” పాఠమే (గేయము, ఇది మదూహితము. ఇది కవన డక య 

ము గాడేని “సురయావత చః? అని యువతులం జెప్పుట వ్యర్హము, సపురుషులం జో 

శ్రీం జెప్పుటుచే ఆతని రప్పించుటకై చారు డైత్యులతో గిల్లి పిల్లి జగడపు ల 

కెచ్చుచుందు రనియు స్వారస్య మేగ్పడును. ఇట్లు నాయూపొాంచిన చిరకౌ కలము నక 
అహౌఠమే ఒక తాళపత్త్ర ఫుస్తకమందు దొరకిన దని నాతో (కీ దండి౫సుం! 
సూర్య నా రాయణ కారు న్ గారు చెప్పినారు. ఇప్పటికిని అగి అచ్పులోను వ్యాఖ్యల లో; 

కోరలేదు. “న వృజే” అను పౌఠయుతో యువతీ శబ్దస్వారస్యముకూడ నష్టమెన ౧ య 
“సమిశీషు సుతావిి అను పొఠము కల్పిత మైనది. జాన ఇం|దతుల్యప కా 

మతౌ మ్మాత్రము విదిత మగును ; సౌభాగ్యము స్ఫురింపదు 

౫ డైపధీభవతి ము మనః. i 

వెనుకకు మరులు నని యొకరు 3 శండుపాయ ల పొజు నని యితరులు, 



శాకుంతలము.__ దై ఏధీభ వతి, ౧ 

కృత్యయో ర్చిన్న దేశ త్వా ద్వెధీభవతి మే మనః 

పురః (ప్రతివాతం ల సోోతః సౌ)తోవహం యథా. 2 (17) 
దీనికి మదీయాంధాగిను వాదము, 

6 "0డుం గార్యము లొకచో | నుండమి నామనము వెదరుచున్న ది ౭0 డె, 
కొండ నడి నడ్డ నే లీరు | ఖండము లై పాజుతెంచు కైవడి దోంపకా,ి? 

అన్యదీ యాంథాినువాదము ౧ 

6౯ ాండును ఇండుచోట్లు నొకరింపలం దస్షవి యాట గార్యముల్ 

అండువిధంబులకా మది చరింపుచునున్న ది నాకో నిరమ్యె డక 

గొండను వచ్చి కొట్టుకొని ఘూర్చిలి వన్క_కుం చాబునట్టియు 
ద్దండనదీ(ప్రవావాము విధంబున నే నిపు డేమి సేయుదుక. 

వెన్క_కుం వాజ దని నీతికాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఎట్లన--- 

“బలీయసే ప్రణమతాం కాలే (పహరతా మపి 

సంపదో నాపగచ్చగన్తి (ప్రతీప మివ నిమ్న గాక” పంచ. 124 (7) 

త ౨. 

ఇట్టుం బని యిట్లుం బన్సి ప ర్హైను డెందంబు చెండు పాయ లగుం చొ 

నెట్టయొదుట గట్టు దిరుగం గొట్లినపెశ్నేటి చాలుకోలుం బో లెక, 

దీనికి రాఘవభట్ట వ్యాఖ్య--- 

కృత్యయో రితి కార్యయోక్కి మనసో దై (ధీభవనం నా మెక తాపర్యవసానమ్ ఊప 

మాసే తు మౌర్షద్వయగమనమ్ | ఊభే భిన్న అపి సమౌనధ ర్మార్థ మతిళయో 

కైక శే నాధ్యవసీ తే | పురోఒగ్రో శైలే (ప్రతివాత కనకం పాపం 

సోంతోవపో నద్యాః సోంతఇవ | అన్య దల్బం స్యోకతః వల కరు ల త్రిస్తే 

"జే వేతి సంబస్థిపదోపా దానమ్ | తతాంపి నద్యాదిష పదాభావేన యది కప స్య 

(గ్రవాణం 'తెన మహానదీత్వం ధ్వనితమ్. 

జీచానన్ష వ్యాఖ్య. అవక పథిభవతి ద్విధా భూత్వా ద్వయో లేవ చలతి. 

శారదారక్టన రాయవ్యా ఖ్య-- 

ద్విర్విఖ " గవిళిస్ట్యం దై ప్రథమ్ | += అదె సధం దై పథం సంపద్యమానం భవతి 

డై (ధీభవతి, ద్విధా విభ క్షస్య భావం ధత్తే. తదియాంగ్రానువాదము:__ 

(యమక! 20 really perplxed.] The places of the two duties being 

different, my mind is divided into two, like the current of a 

stream struck against a rock in front, 



జ 

క్ష 

విమర్శవినో దము. 

వ వని యొక యాంధా9నువాదము చెప్పుచున్న ది. 

= “వలి శండుపొయ లగుచున్నది అనియు *“మన$ఃప ఫు 

గ్ల Se ieee ఇతిక_ర్రవ్యతే ఏమియు తోంపక శ్లేశపడుచున్న్న 

పని భావము అనియు చెప్పుచున్నవి. ఇనుకకు తిరుసట యసంభవము గావున 

pe ₹ం డగు ననటయే సరి అల్లే దైధీభవతికి (ప్రయా 

ములు? వ దం జ్యా ద్విధా అను మూండురూపములకు ఆర ముకెకు 3 కావున 

హు మాడ లో వదె యున్నను ఇందలి యితరములకు మాణు 76 గొనవచ్చును. 

వ్ కధ్భత దై ్యధీభావ తరం మే మనా” అని చువ్యుం (1, ఇభాకుంతలమండ 

చుండు రవలో ననుకొన్న దై (ధీభొవమును ఆతండే అనంతర + వాక్యములో స్పష్ట 

అం ను ను 

చ 

i శే ze | స్ ప్ రో 

ఖానసం కి మనయా (వత మా[పదా నా 
J 

ర్వ వ మేవ మదిశేక్షణవల్ల'భెభి 

కాప నివక్చ తి సమం వారిణాబ్ద నాభి? 

టీక. అమరూప ee ఎవ సే న వేతి సందేహోఒత్ర 

డ్యాషొరరోధి మదనస్య నిషేవితవ్యమ్? 

(2) శాకుంతలమంచి జ్ అం. 6.--**ఏక మేవ నౌ త ద్విధా స్థితం కరిరనో?? 

“మనమేమి చందుగాం జీలు యేమి? ఆసంబద్గ ద్ద (ప్రలాపముగా నున్న చే!” యని 

జ్ఞమక కొం బోవు వామ టు సల్లషిం చిక. చిలుట య్ "లేదు గాని మనస్సు లండిం 

టిలో చేని నవలంచింపనుం బెలియక మూ ావస్థలో నున్న దని లక్ష్యూర్థయన, 

నస్ను చీలిపోయిన దను వ్యవహారము భవ్య మే. 'అట్టియర్థమునా ఆకరములందు 

మవస్మూ సా నని ఇంకుమనస న్యూ అని ఇ త్యాదివర్షనలు కలవు. 

ఇలావతలోళయపన భారతీనా 

యుంచుకొన లేక బలుకు వచనము; 

చ 

క్ల మును విని దమయంతి న నలుండో అనలుండో నిళ్న 

(3) పాధారిణీం నిక మువుర్చుధ వెప ధాభ్యా 

మేకాం నిపీయ న విశేష మవా_ప్తవత్యా 

ఊచె నలో౭య మితి తం (ప్రతి చిత్త మేకం 

బూతేస స్మ చాన్య దనలోఒయ మి తీదమియక్, 

és చిత్తం మునక" ఆని నా రాయఖ వ్యాష్యి,. 



శాకుంత లము_దై (ధీభ వతి, 9౧ 

(పకృతోపయోగులు కొన్ని (ప్రయోగములు! 

(4) కోదజ్జొ త్తరళ ముదఇ్బుతః శరస్య 
(డా గ్టే్యేధా వ్యధిత సుధారయా సుబాహుక్.=చాొల రామాయణము. 8 (8) 

(5) లగ్నం చేతో మమ నిజతనా స్వర్ష త శాఖిఘాత 

వ్యాజా 'జేపా (దథయతి ముహు; కుట్టు నే నవ తతా, 

అక్రష్షుం త త్క్హథ మివ మన$ శక్యతే కీదృ శ్రీ త 

దై ్వెధీఫ్" వే హృడయవపుపోక స్వా దశా దేహాధాజామ్. రిసనదన, 226. 

(6) జ్వేధా_స్తమ్భితపత్తిప క్రీ వికటకి పన్దాకి పురస్తా దభూత్ _ మాలతీ. (9) 

“ద్వే ధాపార్ళ యాః” అని టీక. 

(7) అసౌ ధన్యో యూనాం యదురసీ విశాలే మృగద్భశకః 

స్పనాభ్యాం సంకాన్లో దృఢతర పరీర మ్బ సమయే 

ద్విధా వృత్తా కారో మలయజరసోఒయం మమ దృళో 

ర్వధూటీ వట జద్వితయా పరిణాహాం కథయతి.ా శృజ్షారతిలక. 27 

శివధను స్పును (శ్రీ రాముల వారు శండుతుండెములు గా విటిచిన సుట్టములలో ఇట్టి 

వాక్యములు లున్న వివా 

(8) సీర్య్టోత్క_ మె౯ ర్యదమృతభుజాం నిర్మమే పద్మయోని 

స్తస్య దై పథం వ్యధిత ధనుప శామృవీయస్య రాముకి మహోవీర, 2 (2) 

ఈ కిందిది మహానాటకమునం బరశు రాను వా క్యముా 

(9) ) పార్వత్యా నిజభర్తు రాయుథ మితి (పేమ్లూ య దభ్యర్చితమ్స్ 

నిరో్మశేన చ వాసుశే ర్ని చుళితం య త్యాదరం నన్షిన్యా, | 

భవ్యం య శ్రీ) పుశెననం ధను రిదం త నృన్మథో న్మాథిన 

స్ప క్యేవం భువి రామనామని మయి డె (ధీకృతం దృశ్య తే. 52 (5) 

కథాసరిత్సాగరంబున ఈ క్రిందిశ్లో కములు. 3 

(10) కిం తత్ర తే తద్ది పురం చిరళూన్యం తథా౭ఒపీచేత్ 

యామి త చ్భృణు, మార్దోఒ౬యం పురత స్తే ద్విధా గతః 

త్మత్ర వామేన గబ్భే స్త్వం పథా యావ దవాష్ప్యసీ 

(పతోళీం ఖజ్జవటక సో్యోచ్చపా కారహారిణిమ్. 

(11) గేపహి న్యా (పహీయమాణం నిరుధ్యమానం నవోథయా పురత;। 

నుమ నా కాద్విళయార్చితనన ఇవ సృాదయం ద్విధా భవతి. ఆర్యా సుగం 16, 

, 679 (71) (ల 



తక విమర్శవినోదము. 

జూన క్రీవారణమందు5 (47) 

19) జవేన కళ్ళి జ్ఞవనోఒమ్నుదోపమం | కణం సీతాభైః కృతకర్ణణచామరమ్, ( N= వైరి కృతెకర్ణ : 
నిపత్య 5 చ్చ తరసా ద్విధాగతై; | విహోయసా వాహయతి స్మ దన్సనమి. 

(శ్రీకమారళశత క మందు ఈ (క్రింది పయోగములు కలవు. 

(18) ద్విధాభూ త్వా శకీ వాలవ్యజనచ్చలతో భేక్ 

కుమార త్వాం లాలసయా యళత స్వం భరా మహేౌశళ(రకి, 82 

(14) భజియించుం గాక వాల | వ్యజనవ్యా జమున నిన్ను డై ౪ధీభావం 

బు జనింపంగ6 జంద్రుండు నీ | వ జగత్సర మేశ్వరుండ వగుట( గుమారా. 86 

కథా'సరిత్సాగరము. లం 10, త 6, నో, 1712-6. 

ఇదం చ (భూయతా మన్య న్థాళవే (ఖభాతరా వుభౌ 

(15) వపా వభూతా మదే పథం తోక పిత్రు మభూ ద్ధనమ్, 

విభజ్యమా' నే ఇాన్టైఒస్మి౯ న్య్యూనాధిక వివాదినా 

స్టేయాకృత ఉ సాధ్యాయ శ్యాన్షస స్తా వభాపత 

వస్తునస్తు సమే ద్వేద్వే అ SEs విభ జ్య తామ్ 

యువాభ్యాం యేన నెవ స్యా న్నూ ్యనాధికకృతః కలిః, 

తచ్చ Es వెళ్ళ శ్రయ్యాది భాణ్ణం సర్వం పకూ నపి 

(16) ఏక మేకం ద్విధా కృత్వా మూఢ విఛభజత; స్మ త, 

(17) ఏకా డానీ తయో రాసీ తాపి తాభ్యాం ద్విధా కృతా. 

త్ర హరా దజ్జి తే" అకా సర్వస్వం ఈం వుఫా వపి, 

(18) శతూంం _స్తన్ని తవర్హం చ ద్వైధీకృత్య (ప్రయత్నతః 

కుమార నిపుకో క్చారై కృతుహ్మెక భవ సర్వతః, కుమారశత, తక. 

సరస్వతీ క౦ంశాభరణంబున్క.. 

(19) కో నామ నోదయతి నా స్త మవైతి కో వా? 
లోకో కరః పున రయం సవితౌ జగత్చు క్ 

య తో9ందయా_ స్రమయభాజి రుచాం నిదానే 

జ్వేధాభవ త్యహ రితి వణ చేతి కాలః 5 (65 6) 

నూర్యశతక మనా 

(20) “ద్వేధావ్యస్తామ్సు వాహావళి విపాత బృవాత్పతు, వికేప కోభల) 64 



ళా 

శాకుంతలము... నాగ రిక ఃస్యాలః ౫ నాగ రిక స్వాలః, 9౩3 

కాదంబరినుండి ఈయనంతరో దా వారణము (పకృ తార్థ సిద్ధాంతీ కరణము నకు 

సాధభకతమము గా నున్నది ఏ 

(21) “జఘునశిలాతల[ ప్రతిఘా తా బావణ్యప్రోక్ ఇవ ద్విధాగత mg దధా 
నాం దదర్శ. ' _ వూర్వ. 868 ఫు, (7) 

కాళిదాసీయ మయిన కృత్యయోరి త్యాది శ్లో కారమును మనంబున ననుసంధించియే 
జూం క్ర క్ర యీవర్ష్మ న నిటు€6 "గావించీయుండ6బోలు నని యూహింపందగియున్నది, 

రె నాగరిక ః స్యాలః xX నాగరిక స్యాలః 

ఇది సమ_్తమా వ్య_స్తమా + 

ర్ 6-న యంకములకు నడిమి (పవేశకము, 

క6ళ్రత్ర్క (ప్రవిశతి నా గదికి స్య్యాలః ప క్చాదృద్ధం ఫురుషమాదాయ రకీణౌ చి? 

అని యొక మతమున కవివాక్యము, 

ఇచ్చట ఈనగరనియుక్తుండు ఎవరిస్యాలుండు * "టనిస్యాలుం డని రాఘవభట్టు 

కక నా రికో నగరరమాధికృతక స్యాలో రాజస్యాలః |. కోష్టు పాల ఇతియావత్ . 

దీ నినే శారదారంజన రాయపండితుండు అంగీకరించినాు. "ఉనిజావమజంది (రాజ 

ఛానీ) కోష్టు పొలుండు గా నుండుట వామ్మ్మార మహా కావ్యమందునుం గలదు. అయి 

నను వసు అడుగందగినవి కొన్ని కలవు. రాజులకు కుల భా ర్యాభా9త యగ స్యా లుం 

డును, ఉంపుడుగత్తిసోదరుం. డగు స్యాలుండును ఉండవచ్చును. అందులో రెండవ 

"తెగవానిని నాటకములలో ళ కారు డందురు, వానికి శాకారి యనెడి యొక నికృష్ట 

(పాకృతమును పెట్టుదురు. వాడు మహామూర్జుండు గా నుండును. రాజనియోగనిర్వవా 

ణమునళు అధ్హ్హండు కాడు, అట్టివాండు 'మృచ్భక టియందుం గలడు. ఇచ్చటి 

యీస్యాాలు (డు అట్టివాడు గా నుండలేదు. మలియిీోత డు రాజు గారికులభార్యా 

భాంత యగునా? ఆపక్షుమున, ఇతడు ర*జోచిత మైన సంస్కృతేమును 
పలుకక పరమనీచోచిత నీచ ప్రాకృత మును పలుక నేల 1 సారాయిసాతీ గా చేస్తము 

కట్టుటకు చెంబడివానిని సా రాయిగెడ్డం: గికి కొనిపోయెనేమి ? కావున, వీడు రాజు 

నకు కులగొారవములుగణల బచావవముజు6ది యనుట సంపడ లేదు, విడు సగర నియుక్రూ( 

"జెవందో 'ానివావమజంది కాంపగు. పనిలో వీనిని ఆనియుక్తుండు తరివీయతు చేయం 
చున్నాండనియు, ఆతనికి అపరాధులతోడి కృత్యము మెం డగటంబట్టి వీనిని 

ఇట్లు పంపినా డనియు తలంచు టొప్పును. వీతన్మతానుగుణముగా మవైఖానస్టలీని 
వా సాచార్యుని వ్యాఖ్యలో “నాగరిక స్యాలః” అని సమ_సపదముగా నున్నది. ఆతని 



ర విమర్శవినోదము, 

టీక “నగ నే నియుక్త ఇతి నాగరీకః తత్ర నియుక్త ఇతిఠ్తక్ (ప్రత్యయ, నగరపాలళ 

ఇతి యావత్ ! తస్య స్యాలః పత్నీ ఫా) తా. 

కారుంతలప. స్టాంకములో ఉ ద్యానపాలిక లు వసంతోత్సవము చేంయుచుండిడి = 

అందులకు కంచుకి క్రోపింపంగా ఈసమాధానమును విన్నవించు కొనిరి. 

జ్ఞా ఆర్య కతిదివ సా న్యావయో కా లనులా రాస్ట్రియెణ భర్తు ఫొదమాల అ 

(ేషితయో!? అత్రచ నా (ప్రమదవనస్య పొలనకర్శ్మ 'సమర్చితమ్ | త డాగన్నుక 

తయా ఇకుతవూర్వ ఆవాభ్యా మేవ వృక్తాన్తః. 

ఇట భట్టినీ పాదమూాలమ ” ఆని భాయాపొశాంతేరము ఇందులమూల మై న 

(ప్రాక్సతవాక్యము 6 భట్టిశోపొఅమూల మొ 00 ఈ భట్టిజీపొఅనూల కొ 99 అనునడి. 

ఇందుం గల ణోజణీ భేదము (వాంతలలో చక్క_6గా౯ దెలియమి యాభ9మకో కారజాఆ 

మెనది గావలయును. ఇచ్చట “రాష్ట ్రయేణ నగరపొలేన రాజస్యాలేన మి(తౌజ 

సునాిి అని రాయటీక.' ఇందుల కాతనియాం౦గ్లాను వాదము; — 

Noble Sir, a few days only have passed to us sent near the 

feet of sire by Mitravasu the King’s brother-in-law. And here the 

work of keeping the pleasure gardens was placed with us Thus 

through our being strangers, this matter was not heard by us 

belore. - 

ఇట నించుక (ప్రస్టవ్యము కలదు. ఈమితౌవసువే ((పవేశకమందల్సి నగర 

పాలుండు రాజస్యాలుండు నని వె టీకౌకారల భావముగదా. ఆతడే అగుిసెడఅు 

అతని పేరు మ్మితావసు వని అక్కడ చెప్పక ఇటం జెప్పుట యేమి! అచ్చట -ఈశి. 

చేరు చెప్పక (రాజ) స్యాలఃం డని పేర్కొని (ప్రవేశ పెట్టిన్న పయో జన మేమి? ఒక, 

మాజయినను ఇంచు శేనియు నితడు బడాయి శేనియు ఆనుహంగికముగా నేనియు తే ణు 

రాజసంబంధమును ఇెప్పుకోలేదే? రత్తుళేని ఆమాట పలుకలేడే ! మట ఆఅరతులూం 

ఇతనిని తమ మసెయధికౌరి యని గౌరవముం డెలుప్రుపదముల సంబోధింపక “ ఆవుత్త ౨? 

(బావా అని సంబోధింప చేల? ఛశాయాపాొఠభేదము ఇంకనొకటి కలదు 

“ఆర్య కతి దవసాని గతా న్యావయో ర్మ తావను నా రాష్ట్రియేణ (పేస్ తరెరా 

రర్తుః పౌడమూలా ద్ర చరన్యో్యకి | ఇదం చ నామ (పసుదవనస్య సకలం (ప్రతిక 

ర్మార్చితమ్. తస్మా దశ్రుతవూర్వ ఆవాభ్యా మేవ వృత్తాన్తః ” == మదరా త 
తెలుంగుము ద్రణము డ్రై నివాసవ్యాఖ్యాస మేతను. అందులో ఈవాక్యమునకు తీవ్ క 

లేదు. ఇట “బ్లదం౦ం చి ఆను చకెరమునే మేము వచ్చినవెంటనే అని యర్థ ముం 

కలుగుచున్నది. ఈపాకము.ప్ర కారము ఈజాలికలు రాజుకడను ఉఊండినవారే యంతు] 



మూలతీవూధవము.___కపోలకుజ్కు మాని. IA 

మటీ పీరికి వసంతోత్సవ నిషేధము తెలియ దంట వీరు అంతఃపురముచానే మెడ తోం 
పనికి వచ్చినపిమ్ముట మలి యంతకప్రరముచారి నెవరినిం గలసికొ వ కా? క. రాజును 

సన్నిధిలో నుండి కొలుచుచుండినవీరిని తోటపనికి చాగకిక సా కలువ. చంపుట 
యొట్టిది * వాడును రాజుతోంగాడ రాచనగరే స. హాకా 
నగరం నాడ రకుణాధి కారమా ? వానిని 6 సేవితం నా మావ్చమే 

లడుగుటుయుం గనుండు, ఇందుల సమాధానము. --ఈమితా 

స్యాలుండు “గాయం. ఇతండు ఎక్కడనో అంత పాలదుక్షషు 

“గవర్న ” రనుట. ఇతండు ఆయిరువ్రురను ఈఊ ద్యానపాలనకర్శని 

వునకు దుష్యుంతు నికి "కానుక పంపినాండు. వారు ఈ నగదమువకు 

కాల మయినది, వచ్చిన వెంట నే తోంటపనిలో వారిని వెటినారు వా న్ కాన 

లతో ఇంకను పరిచిత పడనందున వారికి ఈ వసంతోత్సవ నిషేనవ్యుతా. “వా 

యలేదు. చావమణ(ది దూరమున దండచనానుం డజటనే ('ప్రష్బలినాయాకుని ౩ ఫ్ట 

విస్తారము బోధపడును; దాన నికని సార్వభౌమ త్వాదులు. స్పువంచుగా. ఇట్టే 
నావమటణి(ది దూరమున దుర్తాధిపతిగా నుండి కి కానుకగా ఇవవ్హక కిల్వకారి 

కలం బంపుట మాళవికాగ్ని మి కేనుందునుం గలదు. ఎట్లున-.. - 

వకుళావళి కా(శా.) అస్సి దేవ్యా వర్గావకో భా9కా పీకసేనో చాను: స భక 
ఆ నపాలదున్తై మన్దాకినీతీలే స్టాపీత$*...... ఆం. 1 

రాజూ-_వీర సేన్నప్రము ఖం. దణ్ణచక్ర మౌజ్ఞాపయ. 

సారనక;। (వీర సేనేన మహాసా రాణి సా. శిబ్చ 
కారికాభూాయిస్థ ౦ పరిజనం చోపూయానీక కృత్య భర్తు స్ప తాళం" ర ఆంద 

కళకి... అహల్య క విజాపయతి | తస్నిక వా పాచుే న్ చే కల్పకౌ 

రి జే ర్లపరిశేమా బంపశరీశ ఇతి కృత్వాన (పవేళితే ! సంతి వవోపస్తాన 

వ. | త దాబా డేనేో దాతు మర్హతి | 

అనంతరము అకన్యలు భంగీతనిప్ర్రణలు (పవేశింతురు. 

Il. మాలతీమాధవము.___కపోలకుజ్కు మాని. 

మాధవుండు మధ్యాన్నా సమయమందు మాలతీగతమును ధ్యానించుచుంకుఓ. 

క్ ఘర్మామ్మోవిసరవివర్త నె రీదాసీ౦ 

ముగ్భా జాకి పరిజనవార సున్షరీణామ్స్ 

త త్సతర్ని హీతవిచ్మి తప త్తం రేఖా 

_దగ్గ్యం జవాతి కపోలకేజలు_మానిళ” 1 (40) 



అ౬. విమర్శవినోదము. 

ఇందు. జెస్పంబడిన కహోలము లెవరివి * 

ఫర తస్యాః ఛరిచారి కాకొం కహపోలకుజుు-మాని * ఆని (తిపురారివ్యాఖ్య. ఇందు 

వలన చెమ్మటబొొట్టులు ఊరలి మాలతీ (నాయి క్యా) పరిచారిక ల కపోలములం౦దలి . 
* 

యానిపుణతరప త్తి) కారచనను చెతీపి వైచు ననియు) అట్లు చెడునీ యని మాధవుండు 

(నాయకు (డు) చింతించుచున్నా 6 డనియు నేర్చండును. నాయరు (డు నాయినొ 

ళతమును చింతించుట యుచికము. సరిళారకుండు. పరిచారికా గతమును చింతించుట 

యు-వితము. ఇక్ళు_డ విపరీకముగా నున్నది. (పస్తుతకపోల కుంకుముములు మాలతివిగా 

వనుకుకు జగ వరంలా కన్య యయినందున మాలలికి కపోలములందు కుంకుమ 

పత్రములు రచితములు గాన్ర,-- లని ఉపపత్తి (వాసినాండు, రర మాల తా! క నొ 

తేన పత్తావళ్య్ళభా బాత్ పరిచారికే త్వుక్కము.” ఈ టీక సరి గా దనియు 
జాలి 

కపోలకుంకు చు ములు మాలతివే అనియు (విచ్చిక్రప క్రశేఖా) వైదగ్ధ్యము పరిబారిక ల 

దనియు, నాయకుడు నాయికాగతము నే చించించు
చు న్నా ండనియుమదఖిపాయమం ., 

ఎండవే చెమటకు పరిభారి కార చిత పత్తి నేఖావై ద్యశోభను నాయివాకపోలయ
ుగ. 

భము కోలుపోవు నని మాధవునిచింత యని క వివ్భాదయము.క న్యకు౦ బత్త్ర్రరశన 

నలు కలవు. 

కాదే చముషి. యజ్లిత స్పను మనుఖఫాంష్ట్రం చ య శ్చిమీ పే 

నిర్వి ద్యాశయ దాశమం స ఫితనా స్తాం తజ్జయ
ా యాధునా 

పటాల. 

పత్తె్రళి 'స్వదురో జైల నిల
యా తత్చక్మ కాలాయ లే. నెహ. 88 (128) 

ఇది దమయంతిం గూర్చి దూత్యమున వాంసవాకనము. ఇందు నలుని జయిం- 

టకై. మదనుడు దమయంతీ స్పనశెలగతప త్తి) కాప కాలయందు తపస్సు చయుం-చు 

న్నా డని వరన. కాదంబరీ క థా సారము లో 

( చిరం పత్తగలతాలేఖ్యం విహాయ (శ్రీయ లే నవమ్ 

మణ్లనం గణ్లయో రృశ్రుకణముక్తావళీ తయా” 6 (20). 
క్ C5 

ఎని 

౪ అవ(్రస్త (పతిసమాహితే కర్షప్రూరీకత (కర్షపూర 6) పల్లవానిలనోషిత కపోల 

ప త్తభజ్ఞ దూషి ఘుర్మ సలిలాజ్కూరం. క స్యా శ్చి దారబ్బకస్టుక (క్రీడాయా. 

కన్యాయాః పాణితలతః పరిభ్యశ్య వుకకి పఠేన్తం కన్దుక మైకీస్ట.” 

గద్యచింతౌమణి) సు. 122 (10 

ఈ ఉద్దాన రోమవార్షణ స్వేదో డ్భేద సాదికే (పకృతి మకరి కాప త్తాంంగ ఠా 

గయు *” అని [పఖావతికి విశేప,ణము. ప్రభా, (పద్యు. స్ (32): 

(ప్రకృళక్లోక ములో న ముగా మ్యాకి ”' -అనువ ప్టి.కి కుజం్య-మాని తోను “యస 

శ్ర పీకి “వెద ముిితొన్కు ఆన రీణా”మనుషష్మికి “వైద్యగ్థ్య త్రోన్కు ఆ సయ మని విచేకము. (తిపురారిజగడ్ధ యల 



మాలతీమాోధ వము___కపోలకుజ్కు మాని. ౨౭ 

మళ మే తనప్మాదయ'మేని కవి “ముగ్ధాతపరిజనవారసున్టరీణా మ్?” అని సమృ స్తమగా 

పఠించి యుండును, ఇక్లే__మాలలతికి టీకయు ననం దగిన మల్లికయందు మాధవుండు 

నాయికా (మల్లికా) గతమును తాత్కాాలికమును (ప్రభమాం కాంతమున తలపోసి 

కొనును. 'వమటయు నాయికాకపోలప త్తగిములును అ౦దునుం గలవు. 

ఖే మ న్యేఒద్య (శమవారిఖిన్న తిల కా "సే చేత వల్లీ గృహాకా 

ఆళీనాం కర తాళవృ న్త్వపవ్ననెః సంవీజ్యమానా శనైః 

ఆహో సి ద్భిసభబజ్దకజ్క్బ_ణవతీ పత్తా”మ్బుసి కా ననా 

కర్యూరార్పణపాణ్ణర స్పనభ రా వర్తేత థారాగ్భృహే. 92 అo. i 

6 వ ప | ఏ రి 
స్ట ల్ విలోల మ మభురా య "న్నేేతయో ర్విభం ష్ 

య ద్వా బ్రన్చుష్ట విలాసపత్త్రంలతి 5” సురోద్దమా గణ యోః 

య చ్చ (_పొఢథకదమ్బకుట్మలనఖీ కాఒప్యద్రకే వ్మికియా 

త క్తస్యాం కిమపి స్ఫుటం రతి తే జ్లోర్నణివిన్ఫూర్చితమ్ 

మాలలియే మల్లికయనం దగును. ఉడ్జండకవి మెబుగువెట్టదొరంకొన్న వాండు. 

అందుకై యిం దుక తౌ ర్మా_ణము. 

మాలతి (గృంథాది) 

చూడాపీడక పొాలసంకుల గళ్ల 

న్మన్షాకినివార మో 

విద్యు త్పా్యయలలాటలో చనశి ఖా 

జో్యోతిర్విమి శత్విప. 

పాన్స్తు త్వా నముకఠోరకై తకళిఖా 
సందిగ్ధము గ్లేద్దవః 

భూ తేశస్య భుజజ్బవల్లీవవఐయ 

' సజా ద టా జటా క (ప్రుబ్బ్యగ జా 

. పకా ళీ పిజ్ఞళిమ్న క కణ ఇవ తటితాం 

యస్య కృక్సేషక నమాసహో 

యస్మిక (బహోణ్డి మిప్పద్విఘుటితముకు శే 
'కాలయజ్యా జుహోవ 

అర్సిర్ని ప్ర_ఫ చూడాశళశిగ లిత సుధా 

సారరూతా)._రికోణం౦ 

1; తార్తీయీకం పురాశే స దవతు మదన 
పోవణం లోచనం వక॥ 

ముల్హీక (గ ంథాది) 

చూడాశీతకర స్తననయసుధా 

సీరస్ధ్ర గన స్పృశః 

క్రీడాకజ్బి_ణపన్న గేశ్వరఫణా 
పీతావళిష్టా ముహు? 

అజ్కా_నీనగిరీ ను జా_స్తనతటీ ' 
పా రావళీలోల నా 

సంతోపం శ్రమయన్ల్తు వో వారజటా 

గజ్ష్"తర జ్షానిలా; || 

మ. ప. ర్మిళశదటనిగుణ 

స్టాస్నుు ర్యాణభో గి 

స్పెంణవ్యత్య స్తకల్బ్పదువమునవసుమనో 

ఎ. నాగహారావళీని 

నాళీ కా శ్లీన్టల త్మ కరచలనలళినో 

తిమ్య తా ళకుణాని (తీవురవారథను 

రాలక కర్ష కాని || 



ఆరా విమర్శవినోదము. 

Ilr. మహాపీరచరి త. 

“సూరత్ . ౧. టై 

విళ్యామికౌశ్రమమున కళధ్వజధ్యా క విద్భూక శివ భ నుర్భర్ణన ము: ---- 

స్ఫూక్టు ద్వ(జ్రసవా్యప్రనిర్మిత్ మివ (పాదుర్భవ త్య గతో 
ల, డాలి మిస | డి ది 

రాను (తపు _నకృ ద్దివిష దాం తేజోభి వం ధనుకి 

తాం శబతాం (1) వజాణాం దమ్మూళ9 నామ్ ౧ టీక్ష, 

ఈధనుస్సు ఎప్పుడును ఆస్ఫూర్థ్యథువును విడువ శే విడువదా * వచ్చినవీన్ముక ను 

ఆటే పారు నిరాతధాంము సేయుచు నె యుండెనా 1 అ ట్లుండదు -గాయ్రన 

pe జ్రుని యన్వయింపవల యును, 

ey దూ రాద్ద వయః, 

“ ద్రూకాదవీయో భరణజీభరాభం | య స్తాటకేయం తృణవ ద్వ ఫ్రధూనోళ్ 
లు 

ఆనా సువాహో ఈప తౌటకారికి ! స రాజపుత్తో) నాది భాధ తే మాసు.) 

ఇట “దూ రాద్దవీయ! జను శబ్ద నము దోయమునకు “దూరముకన్న దూరము, 

నకు” అక్వంతదూరమునకు అని యర్థము. ఇట వ్యాఖ్యాతేలు సందేవా పడినారు*, 

“దూనాదఫీయాకా” అని పాఠమును మార్చుకాన్నారు. కొందణు “దవీయణ” అ ని లీ 
రి 

పాఠము నంగీకరించి కమహారాత్ కతిదూశే ఇ త్యర్ణకి' ఆని మదుశ్తైర్థమును కాడ 

ఆంగీకకించినారు. “మా రా ద్దవీయః'” అను నీ శబ్దసము దాయమునకో 6(ఆతిదూర మొ”) 

సున ర మున వాజ్మాయమందు (ప్రయోగములం గనవచ్చును. 

 దూరాద్దవీయో సీత్వా చ తయా సుకృతేర కీతః 

నద్యా కస్యాపీ నగర స్యాస న్నే సోఒర్పిత సమే” కథాంపు, 891 (21) 

(ఓ సనో దూ నొద్దవియ స్త ద్య (తావాం గొను ముద్య తే" 

త(తౌగన్తుం త చేచ్చాచేత్ కార్య మస్మద్వచ_న్త ప్రయా 360 (171 

ధ్ తేస్మి న్నారువ్యా వాతాశ్వే జవా దన్వపక చ్చ త్రమ్, స 

వరావాం విద్రుకం రాజా భూమిం దూ రాద్దపీయసీమ్.?? 666 (14) 

$s దవియస్యో దూరా దపథ మివొ చామ్యుత్ర చ శుబాం 

(త్రిచేవీవాక్యానా మనతిచికభగ్నా ఇవ ఖిలాః 

శుత్మిగావ్యాం జ్యోతీః కి మపీ బహిర_న్తర్మలముప.£ 

మృజాయా మజ్డానః కను విపరియ న్లి ద్విజగిరకి ము "దారీ, 



మహాఫీరచరి త్ర.___అపి తాటకారిః, ఆనా 

కావున (ప్రకృతమున (శ రాములు మారీచుని ఆతిదూరమునకో జానా విశ్వా 

మి" శమమునుం డి దక్షిపు సము[ద్రములోన (బడ నట్లు (వాయవ్న్యా క్ర మచ Eu 

నొటినా6 డని యర ము. 
లు థి 

క్ ౨. అపి తాటకా 

వ్యాఖ్యాత “స తాటకౌరిః సుబాహో క్రపి సా 
bq రా జప్ప్రః మాం వూడి బాధ 

బుపదము ఏ ప చేకును. 

మారీచుని దూరమునం  వాజవైచుటకంకును తాటకను చంవారించుటుక౦ంటును 

హ్ 
న! 

Poa 

రాం 
చే?” అని యన్యయ యు (వాసినాండు, దినిజేత్ర ఆపిళబ్దము సుచా 

సువాహువును గూల్చుట ఎక్కుుడు వీరముం దెలుపుక్సళ్య్ళము గా నేర్పుడునుం ఇది 

కవిప్ఫాదయము గాదు. ఈయాంను కృృత్యములలోను “తాటకౌెొవాననపు'' ఉక్క 

న్సము. అట్లని మహావీరచర్మిత్రర సము చెటీంగినము రారికవి కెలియంబణి-టొనాడు 5 

60 వాయవ్యాా శ్ర్రృవ్యలికరని రాలమ్బున సాటకేయ? 

పాపో జీవన్మరణ, మసుఫి ర్వ యుక్త స్పుచౌా హుక్కి 

కృత్తోన్ను కా భువి చ కరుతాళ్చర్యవీభత్సవహోస 

(తొస క్రోధో త్తరళ మృషిభి రృృశ్య లే తాట కేక్.” 

అందలి యపీశబ్దమునకు ఇందలియు త్తే రార్థము వి స్తరము. తాటకనుగాడ సంవారిం 

చినవా? డని యాళ్చర్యము, “తాటశకారి కపి? అని యన్వయి౨చుట సరి ఈరామకథా 

కవులు తాటక" గతీమును మూంటిలో. ఎక్కుడుగా _పయక్న పూర్వకముగా 

టగా వర్శ్మించిరి అందువలన అపిళబ్దమును ఎందుతో చెక్సవలయునో తెలియును 

భవభూతి. కుహావీరచరికరో శే. 
అని పోత బృవాత్య- పాల మ 

(పైయ్య పేజ్టిత? భూరి భూపుణన వై రాఘహాపయ _న్వ్వవ్బుగమ్స్ 

పీఠ చృర్చి త రక కర్ల ర్ల మవపుః (పౌ గ్భారఘోారొల్లల 

చ్యాసలోల_స్తనఫర భీరవవపు కరో సద్దతం ధావతిః 1 (85 

రాజేఖరుండు-- బాల రామాయణ ము న- 

E ర i a (౮ 4 జ్జ తత శృ సప్పుత్రదాశేషు దిగ్నన్తరా దాగ తేషు మునిజనే 

శేషు తత్ర ల్యే నోదెపూపి జెనేన, 

క్ రక్తా భ్యకోరుసృ శ్వా గురుకబళ గళజ్ఞాజ్బలవ్యగ తౌలుః 

సేటా_రై 8 పుల్ల గల్లవ్యతికరగు రుఖిః కమ్చుయ స్త నీ జగ ని 

అనోో న్యే నా(గపాణ్యిపణయి శవయుగం తాడకా తాడయ స్తీ 

సేయం (దాస్టస్ట్రదం ప్రా)జుగర కవ ణరణ త్కారశీ మాఒభ్యువైతి*” 8 (8) 



క్రిం ఏీమర్గ్శవినోదము. 

తాట కావహాొననచు: 

ఓ .కాళరాత్రిక రా శేయం శ్రీశ కిం విచికిత్స సే 

త్ర జ్ఞగ త్త్రాతయం (తాతుం తాత తాడయ తాడకామ్,” 

ళల విధ్వ_స్త స్త హూస్తయుగళం గలితా _న్లతన్ల 

మున్ను కర కతకి ఖుతిక కాలఖణమ్ 
వ ౦ C3 GB 

ఉత్కృృత్తకృత్సి రచితం చ శరై 5 శరీర 

మా ర్వఒ౬భి లాబ్దపరి తాడిని తాడకాయాణ” 

కడమయాయిరువురకును ఒకే శ్లోకము ;-_ 

. కోదడ్ణా త్తరళముద్బూకళ్ళర స్య! చాగ్టే (ధా వ్యధిత సు భధాకయా సుబాహుమ్ 

మారీచం సపది చ ఫ్రుజ్జపత్తరి వాతె రమ్మ్ళోో ర్] పులినచరం చకార రామః 3(8) 

మహాోవీరచరితమండే తాటకానాననము___ 

క్ అన ది / అరి పృూన్మర్మ స్ట్ పఠదుత్క_్టక జ్క_పత్త9 

సం వేగ తక ణకృత స్ఫుటదజ్జభ జ్ఞా 

నా సాకుటీరకువారద్యయ తు ల్యనిర్య 

దుద్చుద్బుదధ్వనద సృృక్సక రా మృ _కైవ 1 (89) 

మురారి _ తాట కావర్థ్యన - (సస్తర, రార _ తాట oe (శగ్దర 

ర ను చి కం సాం నిర్మజ్ఞకు ర ద్ _న్యర్భ్రుమ దచిక పికకూరతా ౦ మ 

వ జ న వ అ వా న హా (గి దన్తాన వె ళ గథిత మనికతం జి ప్రయా మఘ ఘట్ట య న్స్ 

ఛ్యాన్దేఒపి వ్యా త్తవ క్త్రజ్వలదనలశి ఖా జర్ట శే వ్య కక ర్యా 

నిర్మా న్తీ గృ(ధ్రరా్యద్రిం దివ ముపరి పర్మికీడ లే తాడ శేయమ్. 2 (54) 

మారీచ సువాహులకు ఇరయవురకుం గలిపి ఇతరులతోంగూాడ ఒకే యనుష్షుష్పృ? 

(క్రేతాన్ని కుళ్లు పూరం చ వ్షన్నొ రుధిరచ్భటాః 

హింసా స్ఫునాహుమారీచమి! శా ని పరివృణ్య తే. 55 

(బ్రహ్మవరముచే సీంధురసహ్మషస పాణ మైన తాటకను సుకుమార రచనాచతుర తా 

ధురంధరుండు భోజరాజు ఇట్లు వర్ణి ,౦చుచున్నా ళడు.-- 

తత్కాలే పిశితాశనాశపిశునా స ష్ట్యైవ కాచి నునే 

రథ్యానం తరసా రురోధ కృషక్లతో రాపాక దారుణా 

స్వాధీనే హననే పురీం విదధతీ మృత్యో ng కృ త్యాత్యయ 

క్రీడత్కి_జ్బు_ర సంఘసజ్క్బ_టమ హాళ్ళజ్జాాట కా తాటకా. 

కావున 'అవిశబ్దమును తాటకతో నే చేచ్చట సమంజసము. 



ఇల జ 
. 

విక మోర్వశ్---% పు సృత్య. 
౨౧ 

IV. అనర రాఫవనుం శ్ 

కం వాయవ్యా(న్ర్రవ్యతికర ని రాలమృనస్తౌడ కేయః 

(పావ్లో జీవన్మరణ ముసులి ర్వి_ప్రయయుక్ష క్ర స్పువాహుక 

ఈన్లోకమున టీకాకారుడు కడం దడయడి “"తెడదకేయఫి' అనుపదమును 

శాటకాసు శార్గయగా “సబా హునికి య గాని ఈస్రూ ర్వార్థము ఒక్క 

సుబాహువథవర్గనము మాత్రమే అగునట్లు 
వినరిం చినాంయడుూ. 

66 అయం తాట శకేయ సౌాట కా పుత్ర స్పువాహు గ్జెవ న్మరణం (పొష్షః | శక్త ఏవ 

మారిత ఇతి భావక. ఆతవీ వానుల్లిక (పాలై ర్విముక్త _్హ క్ట క్షణి” 

ఇదంతయు పొగరయా టనియు, “తాట కేయకి” అనలా నిట మారీచుంజే యని 

యు, జీనన్మరణము సము[ద్రములో (బతికియు చాగయుందసుటు యనియు, అది పత 

వ్యా స్ర్ర( ప్ర నకృత మనియు, సుబొహువుకూడ నివాతుం డనియు (గలను. 

సరి. మారీచుని జీవన్మరణమును భోజరాజు ఇట్లు వర్శించినాండ:--- 

మారీచనీచమతి రావావ మాగరచయ్య 

క్రీ ప్తః మణేన రఘునాయక సాయ శేన 

మథ్యేపయోనిధి భయేన నిమగ్న మూ్తి 

'క్వేవం వుపోవు జలమానుప. నిర్విశేహ న్. 

స లా 

కైలాసనాథ మ. నివి రమానాః 

బన్టీకృతొ విబుధశతుభి రర్ల్గమాని 

కన తంతు శరణ మహ్నరసాం గణోఒయమ్ం! అం, 1 
వ కం ని 

ఇట కైలాసనాథుని (కుజేరుని) ఉపసరించి మరలిన దనంగా "నేమి! ఉపసరించుట 

యనానీమి? ఏమి'చేసీనది? ఏమికోరి యుపసరించినది? మదన క్రీడకైై యా(శ్రయిం ంచినదా? 

“డాపసృత్యి” అనుపాఠము తృప్తి వీకదముగా నుండబేదు. ఇదె “డాపన త్వా ఆని 

యుండె నని చిరకాలము నేను తలంచియుంటి ని. అఆనంకేరము “టి? పన్నత్యు” అను 

పాఠమే ఒకగం థాతుర పుస్త సకమందు దొగకకినది, కుబేరుని మోల నృత్య నేవ చే 

యని యర్భ మగును. నృత్యముచే బడలినట్టైది శరా క! 

న మనస్సును ఊరించిన దనియు నూశ్రపడును. 



కై విమర్శవినోదము. 

Vl, Fs రెం 

దళనముకో శే eo శు కరత్ ముఖమ్ 
రా మర్ష 

అలికబలితె ర్ త్స ్నడాయె | ఖై శ్రీ )మవిభ్ళ మై 

రకత మధుశె రమ్బా'నాం మే వ మద్దకై 8, 1 (20) 
వ యా .. 

గ్ . సే | § వనే 
ఇది దశరథులవారు. జీవిం బియున్న ప్పుడు ర్స్్ర యున్న తీ రును చితదర్శ్భనముసా 

రాములవారు వరించుట, ఆనునికులు ౦దజు “పతన; నిరశె$ి? అని యారం ఖం చి 
ద్య 1 

కొన్ని పండ్లు ఊడిపోయి నేక తొత్తులెన దని యర్థము ఇప్పినారు. అతీత 
యా 

వః శ వ్ ఎం చెవి క పేట్ ఆది | న AA అలో “ఇవేం 

ఇపాన్తోన్మీల్మనోహవకుట్మ లై: డకేనకుసుమైకి” అనియు పఠించి తొజ్ఞు 
డియు వండు "ముల కెంచు చున్న కవి ఆగము ప అంత లేచా యము గా 

ధం థి 
భవభూతి వరించి యుంకునా అని సంటేహము, ఏలన--వివాహానంతరము ఇంకను 

కుట్మలము ఎను” య న ప్రి హం. 

gr రామః సీయే స్వస్థా 
జ 

త నివర సం, 
ae 2] 

ఆకజ్య- 1కమసాహ సవ్యశి య క్షణం సవ్యాతా 

నుజ్జై ల? చిఖి ర్లావణ్యసానై రయష్స్, 
య్ (| 

“కజుమే భక పియేమా చ భూత్, రా 
॥ 

hy Re ( 
అమి ™ ౧ Ey 

చీనింబక్లి చూడ పకన లెక అనుహాక.సు OE పికరము గా నుండలేదు. ఇృఆఎ౦; 

(బథమాహొ క్త వాయినపొశము సకుంజసముగా నున్నది. పలువరు'సం గూర్చి 

ఈ హన కుట్కలనిఫొా సమా డ్విబా 
(యు న్ న గ 

న్ (| me Ta ల్ని మ కప భు 

గ జ్ థ్ ం ల a J 

66 సూలాక కనాఇఖా మిషదూ శ దన్తాః 
“wl కీల 

శేశాయ చారొా్నజా చ కృపష్పమాం సాకి” 
ణి ay dea 

జ ద్లి సమానా: సుత _కి కిబిరిణో ఒ కి పార 
ba a "న ee, TF i ణటు 

జడా అ యాసాం ఊతొనాం పాడ జగత్సర్యుమ్. 

తాౌమ్మూల రా ష్ స్ఫుట టభెన సృమోదయాకి 

దన్తా శ్లిఖరెణో యస్యా శ్చిరం జీవతి తత్పతి;, 23 



మాళవికాగ్నిమి త్ర ము..__మార్వసచివమ్ం వై నో / ఓటి 

అని మేసువాఖ్యలో మల్లి నా థోద్ధ్భృతము. దీని - ననుసంగిం చినచో** చూలాః !) 

అనుటకు విపరీతముగా “| ప్రతను” ఆనుటయు, “అక్షహ్టైకి' ఆనుటకి rete 

“విరళ్ల” ఆనుటయు శిఖరీణః *” ఆన్న ందులకు “ముకుళి అనుటయు, స్పుకించు 

నుం “| పాన్లోన్మీలన్మనోహరకున్రలమ్ ” అనునసి ముఖమునకు వేప మున్ను 

కు_న్సలవర్హనయుం గలుగును.“ోకు నలై కి” ఆనుపాఠమున దశన - కుసుమములో 

ముకిపళీ ము లో_చాన్ని ప్రక్కు_లను వం(డుకలు “ములచుచుండిన కని వి-తవొడ ఠా 
వష యె ఆ 2 ఏ నాళ 

VII. మాళ పికాన్నీ మి తము. 
(UU 

౧. “మార్యసచివమ్” 

వకార్య'సచివం విముజ్వూతలి | యది పూజ్య సృంయతం మమ సాన్లిల నో 

మాకా మాధవసేనం | తతోఒహ మపి బన్భనా క్సద్యః. 1 

తమ ఖయిది గానున్న నామజందెని మౌర్యసచివుని తమరు విడి వెడనేన్తి వెంటే 

చేనును మాధవసేనుని ఖయిదునుండి విడి చెదను;లాఅని శ్లో కారము 

ఇట మౌర్యసచివపదమునకొ అర్హ మేమి ? “వకార్యనామానం సచివక్?? అనంగా 

“వకార్యు డను పేరి సచివుని” ఆని కౌటయచేమటీక. 

అప్పాళశర గారు “ఆర్యసచివమ్” అని పించి, “ఆర్వం(కోవ్షుం సచివ మమా 

త్వమ్” అని టీక (వాసి “అత్ర మౌర్యసచివ మితి పాకే వకార 

మితి కౌొటయచేమఖి? అని తనమై భారము _వెచికొనక ముగించినారు. 

(శీనివా సాచార్య వ్యాఖ్య హౌర్యస చివం మురాయా నామ కూాయా 

స్తనయం పత్నా్య్యాః పారశవ (ఇతర మి త్యర్థకి” అని, 

ఇం జేదియు సరికా దని వమ్యుమాణముచే "తెల్ల మగును. శంకర పాండునరన 

పండితులు మాళవికాగ్నిమి (త పోళ్టైతములో నిట్లు (వాసీయున్నారువా 

ఈ గొట్టం Puranas mention Pushpamitra as the founder of the 

Sunga dynasty,...... he dispossessed his master Brihadratha, the 

last oi the Mourya dynasty ofhis crown, and usurped it, ..... 

probably, as Professor Wilson supposes, in favour of his son.” 

'-కావున “మార్యస్య సచివనొి' అని టీకచేయుట సరి. 

ఈక థను భౌ గవత పురాణమునను విష్ణుపురాణమునశు అ న్వేషింపుండు. (చంద్ర 

గసపునికి మురాప్వుతు( డగుటచే మౌర్యుం డని నామాంతరము. ఆతినివంశమువారును 

ఆతనినామమునుం డాల్చిరి. ఇట (ప్రస్తుతుడయినమార్యుండు చంద్రగుప్తుని వంశేమునర 
గ్ల 



చిళో విమర్శవినోదము, 

గడపటిరాజు బృవా(ద్రథుం డనువాండ్యు అతని రాజ్యమును అగ్నిమ్మిత్రునితం,డి పుహు 

మితు(డు సేనాపతీగా నుండి హరించి ఆతనిమం।ఫ్రిని (ఆకండే ఇట విదర్భ ని 

మజుంది చెటు నుం-చినా ండు.===అఆని చరిత్రము ననుసంధింపవల యును. 

౨ నుధ్యనున్వర X సుడ్డనున్వర, 

ఇది యొక వింత పిల్లి ముం త్రము. 

జీమూత _స్తనితవిశజ్కి తె ర్మయూనై 

రుద్దీి9 వై రనురసీతస్య పువ్కు_రస్య 
ల యో & నిర్హాది న్యుపచితమధభ్యమస్వరోశ్థా 

మాయూరీ మదయతి మార్టనా మనాంసి, 1 (21) 

ఈళ్ళగంథము (మాళవికాన్ని మ్మితము) ఎఫ్, ఏ. పరీకకు పఠనీయముగా నున్న 

ప్పుడు సంగీత్యపవిష్టు లాకానొకరు - ఇట “మధ్యమిస్యర మనుట పొరంచా టనియయు 

“వడ్డమి అని పరింపవలయు ననియు వాదించి, అట్లని పల్తి)కలు ముద్రింపీంచు 

కాలేజెపండితుల కందణఅకును ఉత్తరము చెప్పు. డనియు ఒండె మాయూసొత 

పౌఠమునే శిష్యులకు "నేర్పుండనియు - హెచ్చరిక చేసిరి. “వడ్డమి అనుళబ్ల 

స్వరూపమే ఈవివవీ,తార్థమున సిద్ధింప దని వారిని సమాధాన పబుపవలసి వచ్చి 

నది. ఆట్లును చక్క_(గా సమాధానపడక “హస్థమి” అని యుండబేద్కా చారు ప్రయోా 

సంచీనా నే ? అని యాజ్నేపించిరి. “అదియును లేదు, వారి యా(ప్రయోగము (ప్రొమా టి 
కము? ఆని చెప్పి తస్పించుకోవలసీ వచ్చినది. 

వామ౦ సన్ధిసిమితవలయం న్యస్య వా_స్సం నితమ్చే 

కృత్వా శ్యామావిటప'సదృశం (స్రస్తముక్తం ద్వితీయం 

పొ దాజుస్టాలుళితకుసు మే కుట్టిమే పాతితాతుం 

నృత్తా దస్యాః స్థిత మతితరాం కాన్న మృజ్వాయ తార్థమ్. 2 (6) 

బుజ్వాయ తౌర్థ మ్__అనంగా “తిన్నని నిలువుసగము గలది-దేహమందు నిలువు ళా 

ఒకపార్శ్వ్వము. (ఒకసగము) వంపులు గలిగియుండంా శెండవపార్శ సము (కఇండవ 
సగము) వంపు లేక తిన్న గా నున్న దని ము యు, ఇది ఆమాళీవిక నృత్తాంతమం?గు 

ఆలసీ నిలుచుండిన తీరు. ఇందువై టీకలు విభిన్నా భిపాంయములంగా నున్న కు. 

ఇంగ్లీ ష షు జ్ఞాపీక_—-“ఆయశౌ గ Seems here to be applied to the trunk 
of the body from the neek to the waist.””—“బుజు సరళ మాయతం ద 



మాళవికాగ్ని మి త్రము ప్ర థమామీవ, కిన 

ఆర్ధ ముపరితనః శరీరార్ణభాగకి ఆప్బాళర్మ ; ఈ టీకలో “ఆయతిీ మునకు వివర 

ణములేదు. “బుఖు అవ్మకమ్ మర్భం శరీర స్యార్గభాగో యమీక కక్” ఆని 

కాటయ చేమియము. ఇందును “ఆయతిము గలితము.ఇట సరి యైన టీక |శ్రీనివాఫీ 

యను. ఆందలి ఈుద్ద షృతమున నించుక యిం దుడాహారీం చెద. 

“వామ స్తాలా నర స్ట స్తో దక్నీణ శృరణ; సముకి 

(పసన్నం వదనం వమ! సమున్నత మనున్న తౌ 

కటీ నితమ్బృయో రసో దమీణో ఒన్న్యో లతౌకరః 
య (తా౬యతం త దాఖ్యాతం కనులా చాత్ర దేవతా 

స్థానం చికీర్షి తాసు స్వాత్ క్భతాసు చ గతి ప్విద మ్.” 

[లతాకర్య - కృత్వా శ్యామావిటప సదృశం (ప క్షము'క్షం ద్వితీ యమ్] 

ఇంకను సంశయాపనోదక మగు వి_స్తరమును ఆటీకయం౦డే గనవచ్చును. సంవాద 

వినో దార్భమై కమలిసీకల హాం సికయందలి యీతౌ ళెవసానస్థితవర్షనముం గనుండు.__ 

కళ ఏ-క్రాం జాజుల తాం మృదు ద్విగుణి తాం కృత్వా వలగ్నా (శ్రయాం 

చేటీవా స్ట సమర్సీ తేతర భుజం కేయూర సన్టిక్సయా | 

ఆంసాలమిత కేశపాళ నుసకృ్చన్ని శ్వాసకమృ్పు స్తనం 

తన్వజ్ష్వా స్స ఏద తేఒధునాపి త దిదం తాశావసానస్థితమ్.?” 

ర కల పథవూమిన న 
(WW) 

“దర్రళ్షాన్హ నివేశితాం (పియాయాః | సరసాం పశ్య వయస్య రాగ లేఖామ్ 

(పథమామివ పల్లవ (ప్రనూతిం | వారదగ్గస్య మనోభవ్నదుమస్య.? 8 (11) 

(1 పథమా మా చ్వ్యాం పల్లవప్రసూతిం కిసలయోత్చత్తి మి వే త్యు కేతా” అని 

అప్పాశర్మటీక. ఇందు (ప్రథమా శబ్ద స్వారస్యము వివృతేము గాదు. “పథమపల్లవస్య 

రా-గాతిశయాదుపషమానత్వమ్'” ఆని శ్రీనివాసటీక. ఇందును (పథమశీబ్దమును (పనూ 

తీకి విశేవణముగాం (బయోగించిన స్యారస్యము వివృతము గాదు. (పనూతీం 

(పథమాకొ”' అనుటచె మనోభవుండు దగ్ధు. డైనచా(టినుండి "నేంటివణకు మదనోద్దీ 

భనమే లేదు ఇదే, ముదటిది అని యర్గమగును, దానిచేత నాటినుండి నేంటివజకు 

గలిగినముదనోద్దీ పనములు దీని (ఈమదనో ద్రపనము) ముందల. సున్నత్ సమానము. 

అని భావ మగును. అనలా నాటినుండి చ్పేంటివబికు ఇంత మనో వారమయిన 

(సుందరమైన) చరణాంత రా గలేఖ లేదాయెన్కు ఇదియే మనో వారతమము, అనుట. 

(కాకుంతభములో గూడ కొన్నిట స్వారస్యమును వ్యాఖ్యాతలు వదలిరి. 



కీల సమర్శవీనోదము. 

ఒకటి 

(4 వైమం శేనచి దిన్షుపొళ్టు తరుణా మాజ్దల్య మానివ్యూతం 

నిష్ట్యూత : శ్చర ణో పభోగ సులభో లాకారసః కేనచిత్ 

అయే భ్యో వనడేవతా కరత లై రాతర్వభాగోల్ణీతే 

ర్షత్తా న్యాభరణాని తత్కి-సలయోా చేద (ప్రతీద్వన్ది ప్రభః 4 (4) 

ఇందు ఊ్భేదళ బ్బ స్వారస్యము తేటవడవల యు రా 

“ తేషాం వృకాణాం యే కిసలయోచద్యేదా స్తేషాం (ప్రతిద్వన్ష్వభిః (పతిప నై 

స్పదృే రితి యావత్ ౨? (శ్రీనివాసవాఖ్య,. 

$s కిసలయో ద్భే దా ఉద్భిద్యమానపల్ల వాక, లక్షుణయా ర_కృతరత్వకోమల త్వాది 

వ్యజ్ద్య నొ, తత్స్బలిడ్వన్తి ్వభి _న్తర్ప్రతిస్పర్టిఖిః తాద్భ కె రతి యావత్ *” రాఘ. 

66 క్రిసలయానాం నవపల్లవానా ముట్బేదా వఏికా సా; ఉద్భిన్నాని కిసలయాని 

ఇత్యర్థః తేషాం (ప్రతిద్వన్ష్వి ఖః తల్సదృః”” రాయటీక. 

ఎందును ఉజ్భేదళబ్దస్వారస్యము రాలేదు. __ కరతలము వెట్టుగొమ్మలనుండి 

పొటమరించుట (పొడుచుదెంచుట) మాకంటి కగప డెను అది మాకనులయెదుట సే 

చిగురుటా కే మొల తెంచుచున్న దో యని మేము ఆశ్చర్యపడుచుం జూచున ట్లుం డేను, 

అని స్వారస్యము. 

రండవది :-- 

౬. “మ య్యేవ విస్మరణ దారుణ చి లృవృత్సె 

వృత్తం రవాః (ప్రణయ మ్మపతిపద్యమా నే 

"భిజూ దబ్బ ధవ: కుటిలయో రతిలోహీ తామ్యా 

భగ్నం శరాసన మి వాతిరుసా స్మరస్య.? 

'స్మరళ రాసనభ౦జనము చెప్పుటచే తదై ప్రయర్ణ ము నిబద్ధము. ఈశరాసనము నిని 

ఫుట్టించినదో దువ్యుంతు ని యాయనురక్రియే కృతిమ మైనపిమ్మట్క ఇంక లోక 

ములో ఇవా స్తవానురక్షిని ఇది ఫపుట్టింపంగలుగునా * కలుగదు గాన ఇది యుండందగి 

నది కాదు ;--అని ఖానము, దీనిని వ్యాఖ్యాతలు తడవ లేదు.) 

aes తుల్యానురాగము, 

4౯ అనాతురోత్క_బ్ధితయో!ః (పసిధ్యతా | సమాగమే నావీ రతిర్న మాం (పతి 

పరస్పర(పా ప్రీనిరాశయో ర్యరం | శరీరనాకొఒపీ సమానురాగయోకి. 8 (15) 

మహాోక వులు శ్రంగార రసోల్బణార్భ మై నొయికానాయరులయందు అన్యోన్య 

తుల్యాను రాగ మును సాధింతురు, అసుష్ట లగు. నాయికానాయరులుశు పరస్పరము 



వమాళవికాగ్నిమి త్ర ము_తుల్యానురాగము. ౨2 

క అధ శాన దానిచే కోరుదురు. పరస్పర(ప్రొప్తినిరాశుల శరీరనాళమును మననాటక కా(స్త్రమ ర్యా 

వదు కట్టుబడి 'రెభి చాసుండు ఊవామా[త్రగోచరము వే ఏికా-ససేగాని ఇతివృ త్తమాా 

“నచటనుం గొనవేదు. ఈమ ర్యాదను గణింపనివాండు హూణవమహాకవి స్వేక్సి వయరు 

దానినే 66 వదోమియో అండు జూాలియె ట్లు)’ లో ఇతివృక్తేముగానే చేసినాండు. క్ర 

జగ న టో, జా ౯ గ్జీ గ్! న as! క్ల ఎ MR 

నాశముకన్న వలపునకు తార్మాణ ముండు గలదా * రనీకాగోసరచ! క్రవమ్తల మాె 

ములు ఇట్టివి. కిరణావళిలో ధథానకు (డు సీ క్సియరువలెనే క థావస్తువును విపషాచాంత 

ముగా సాధించె నని పెద్దలు చెప్పుదురు. ఆ(గంథము ఇంకను ఆలవడలేదు. కడమ 

మనక వులతుల్యాను రాగ వర్ణనమునకు ఇంచుక యుదావారణము వా 

(1) శాకుంతలమునాా 

కామం (పియా న సులభా | మన స్తు త ద్మావదక్శనా క్వాన్ 

అకృతాస్టైఒపి మనసిజే | రతి ముభయపా9గర్ధ నా కురు తె. 2 (1, 

దీనికి సంవాదమే “అగాతుశేి” త్యాది (ప్రకృతమాళవి కాక్లీకము. 

(2) విక మోర్యశియందు- 

తుల్యాను రా గపికునం లలితారబనం౦ 
థి థి 

పళ్తే) నివేశిత ముదావారణం [పియాయా; 
— 

ఉఆత్పతుకా మమ సఖే మదిశరేకుకోన 

తస్యాః సమౌగత మి వానన మాన నేన, 2 (పీట 

ఇది ఊర్వశి వ్రాసిన నుదనళేఖముం జదిన్ పురూరవుడు సంత సించుట. 

(3) పద్ద సంసల కకం రతా | 

రాజూా-ా(విదూపకం వాస్తే గ్పహీ తోోపసృత్య సౌనురాగ్యప్మశయమ్మి 

యస్య కృళే వవాతి జనో | మృదితమృణాళోపమౌాని గాత్రాణి 

తస్య కే యది సో౭పిహి | త దఖజ్ఞశ రాసనో మదనకి. కె 
గచ. 

అ జే 

(+) మల్లి కా మారుత మందు-ామాకుతేకిః 

కునలయద్భశో ౬ ఘ్యేవం చేతో నే ద్యది మన్మథో 

నియత మియతా వూశ్హాః కామా వినా౭పిీచ సంగమమ్స్ 

సరసి నళిని, వ్యోమ్ని టబధ్న ; స్తథాలఒవ్ పరస్పన | 

(పభవసర సే ఛాే ఖ్యా తే తయా ర్మిథున(ప్రథా- 3 ఆల. 

(5) కమలినీ కలహాంసికయందుః=_ 

"కౌన్తాస్వవా స్తలిభితేం సదృశాను రాగ 

క రేజపం సరసబక్ట మ్రిమం నిశమ్య 
© 



ఏ౮ వీవర్శవినోవము. 

ఫౌధాకరై. రివ కై రఖ్గిపిచద్యమానం 

చేతోఒధునా కి మపీ నిర్భ్ణ్భతి మభ్యు వతి! ఆం, 

రం ఖద్యవూన 

“ఆగ వికీర్ణకురవక | ఫలజాలకభిద్యమా నసవా కారమ్ 

పరిణామాభిముఖ మృతో | రుత్సుకయతి యౌవనం చేత.” 5 (4) 

ఇందులకు తెలుగున నొక యనువాదము:ా 

న, వంగి కురవక ఫలజాల భెరమునను 

చూతభూరువా మల్లదె చూడు మెదుట 

రహొని నీబుతు యావ నారంభ మనగ 

మదికి నుత్క_ంఠ గొలిపెడు మజీయు మబేయు. 

ఇందు గోరంట కాయలబరువుచే మామిడి చెట్టు వంగిపోవుట యను విపరీతము 

కన్సట్టు చున్న ది. చేదా, “వంగి చూడుము” ఆని యన్వయ మో z 

ఇట వాఖ్యలు నానా కరములు గా నున్న వి? 

గ ఫలజాలక ఫీద్యమాని” అని వాచస్పతి పొఠము. “కురవకాణాం ఫలసవమోా 

మహోెర్చీద్యమానో ఒవలమ్బు ్యమానః సవాకారో యత్ర అని తదీయ టీక, 

“ కురవకాణాం౦ం ఫలజాల కేన ఫలసమూయహాన ఖిద్యమౌానాని విదీర్యమా ౯కాని 

సవాశారాణి ఆమఫలాని యత్ర తథాభూతమ్?” అని అప్పాశర్మ టీక. ఇంటు 

గోరంటకాయల బే మామిడికాయలు (బద్ద లగు ననునసంఖ వ్యము ఉట కృము. 

క“ ఫబ్రజాల విథుజ్యమాన? ॥ అని యొక పాఠము, ఈపాఠమును పఠించిన బారు. 

“అ గోేవికీర్ణ కోరవకి” ఆను భాగమును (ప్రత్యేకముగా ' యావనమునకు విశేవ ౯౭ 

గాను కురవకం చ తత్ ...సవాకారం చ అని ఆదీర్భసమాసమును బెశేపలణకో ఇభ య 

పదకర్మథధారయము గాన్సు (గహీ౦తురు. ఆ యన్వయమున ఎదుట గోరంట కాలమూ లు 

రాలియున్న వనియు, నూమిడి చెట్టు తనకెయలబరువుచే వంగిన దనియు స్ ముం 

ఈయర్థ మే కొంత వచ్చునట్టు (శ్రీనివాస పాళధాదిక మిట్లున్న ది, 

“అగ వికీర్షకురవం | ఫలజాలక భజ్యమానసవా కార మ్?” 

5 _ కరవాణి కురవక కుసుమాని య _స్తికా తత్ ...భజ్యమాచాః పాహ్యమో 

ఇకాక-ఖీ ద్భమా చేతి పారే భిద్యమా నా; సంగచ్భమా నాః eee ౧ ఈ టీకయందో 

భజ్యమాన= భిద్యమూనాపొ ౦ందంబడు చున్న -అని మ్ ము చెప్పబడినది, 



మాళవికాగ్నిమి త ముగ తహామెః, కైకా 

క వివ్భాదయము ఈ కిందియ బ్రుండనోప్రు అజ ఇపినో మోెలన్సు ఖకీర్ణ=ా 

చల్లబడిన (రాలిపడియున్న ) - కురవక ఫలజాల=గోరంట కాయల సమూవామును ౨జి 
కిభిద్యమా న క Ss _ సవాకెళపు = మావిడి కాయలు గో ఆని 

యౌొవనమునకు విశేషణము. ఇంతవజకు నోరంటనా యలు. బెంవచిన్నవే మామిడీ 
కసుంబింబెలును ఆంతచిన్న విగా నుండినవి. అవ్వడు ఇ సోల్ ంటబ కాయలు-షపి 

మామిడి కసుబూపలు - అను భేదము తెలియకుండ్షడి. 

ముదిదినను మిరియాలకన్నం "బెద్దవి కానందునన్వు పకా (కవ 

పెద్దవిగా ఎదుగుట చేతను ఇప్పుడు-ఇవి గోరంటకాయలూ ఇల మా 

వాని భేదము ఎటుకవడుచున్న ది, 

కక Mo కాలు నల! 

బ్యా ah 1 షం ము c= కకన్న 

జజ 
“I, wt జమ శూ జా ల. చ 

Sa me i © ae he soe: 
నో 

నాం గతహిా] 

6౯ ఆనతిలమ్బి దుకూలనివాసీనీ | లఘుఫి రాభర తైః (ప్రతిభాతి మే 

ఊడుగ మై రుదయోన్నుఖచన్ద్రికా | గకహీమై 5వ మ్యైక్రవిథా వనీ. న 

“౫~తహి మె * _ “హాతపామెబి అని పా. అఘుభికి _ “బహుఖిక ఆని పొ 

“అనతి అమి పా.---ఇశ టీకలు-__ 

శ్రీనివాసటీకనుండి. అనతీలమృం నాత్వరం లవ్వుమాఇకు అకుత్నాు బా 
ర్ న్ా - . వ 

దన మి తర 8, =. లఘుఖి ర్మన్ శః ఆసన పైది నః ఉాదమయోమ బ్ జ్త వాయ వా 

లా క డై 
భై ము కున మ న చె డ్రి ay Wn ళు j 

సన్తా చని) కా యస్యా స్ఫా-అధస్తా దు ల (వై మ పస్పృతిచ్వా 3 ణి ES 

sol మతిరోధా గార్భం దుకూల స్య్యానటెల మ్నుః త్వం సక వివావా పతకము, 

పస తా మూజ అన మితి పాదుక 
చన్ది? కాయా శ్వానతి ప్రసశే తౌర కా జై ఏల సాడ్భశ్ళ 

ఆప్పాళశర్శ్మ.“.. బహుభి రాభరవై రలకా- య 

ఉఊదరోాన్నుఖీ ఆసన్నోదయా చన్టి)ికా యత్ర కథాభూతా క్ర బభొవదీ, వాత 

ర, ముక వాత మపసారితం హిమం కార్తి ప్రతెబన్ధకం సిహోడం వై స తె ఉడునైేి 
ben 

ర్న్నతు (తసమూాయో రివ! విమ పతిబిమృభావోపన్య_ స్త సాథారణభకోపమాలజా,-క
క్సి 

ఉత్ప) మెతి తు భా న్తిః 
వాచస్పతి. ష్ అనతిలమ్బిదుకూల నివాసీసి పరిహి తానతిదీర్హృవ జనానా షయం మాళ 

కా అ కొ చ కే | స్మ. ఆ క్త 

వికా లఘుఖీ రలైెప రాభరకోః ఉదయోన్ముఖ చ య్శతతాద్భుశీ , అనేన శుక్తి 

పత న్పూచితః, ,.వాళహి మై రపసారితది ప్తి పతిరో ధక 
rm 7 వాం ఎ fh 

గ మరా సార ౫ re Ye ఫు తూ క! rai 

చు (పతిఫాతి। ఆభర కానా ముడు గ చన rage ఎస్ రెచ్చ మాళవిక 2 స 

ధూ పీ ణో తే చేతి భావా. a 



రోం విమర్శవినోదము, 

ఒక యాంధా)నువాదము.-- 

గీ ఈ చాల (వేలనిపట్టువ న్ర్రంబు గటి 

మికవిభూవ.ణములతోడ మెఆజయు వీమె ఇ 

హీ మము(గమ్మని నకు(క్రసమితితోడం 

బబలచందిక గలచె(కరా(తీంబోలి. క్. తం. 

టీకలలో చేని యొక విశేషము ఇందు. (బబలచం।దిక. చం దోదడయమే "కాలే 

దని మూలము, | 

ఇట్లు ఈశ్లోకము 'సండేవామయ మయినది. దీనిం డాంకిన యిందజలో నొకశే 

నియు (౯ చైతో” క్రియందలి కవివాదయ మేమో ఊహింపనైరి. ఇట కథావస్తు 

వేమన. పట్టమహీషి ధారిణి పుష్పిత తపనీయాకోక దర్శ నోత్సవమున సత్కాౌ-ర 

వ్యాజమున అగ్ని మిత్రునికి పఘాళవికను ఇచ్చి అబ్బుర పెట్టం దల పెట్టియున్న ది. అందు 

నిమిత్తమై మాళవికను యథో చిత నేపథ్యను తనపరిజనములో తజతో౭గూడ. కొని 

వచ్చినది. మజీ యిట న్లోకవస్తు చే మనలూాం.-ామాళవిక దుహాలమును అడుగులు 

దిగునట్లు గానే అయినను “నేలను జీరాడకుండునట్లు కట్టుకొన్నది. ఈదుకాల ములు | 

శండు  కట్టుచీకఠయు వెటయు నని. కాదంబర్యాదులు కన్యలే దుకూలయుగళ | 

మును .ధరిం చియుండి రని ఆకరములయందున్న ది. వక్యుమాణ కుమారసంభవ కోక | 

(ప్రస్తావముం గనుండు. ఇది వివాహ నేప థ్యమును అగును) సామా న్యమును అగును - 

అబ్బుర పెట్టుటకై (ప్రయత్నము గాన వివాహా నేపథ్యమే యని "తెలియనీయంగూడదు, 

ఆభరణములు కొంచెమే దాల్పియున్నది. ఎక్కువగా నుండినయెడల ఆవైలకు ణ్య 

ముచే వివాహ(ప్రయత్నముగా రాజు ఊహించుకొను నని ఆతనిని వంచిం చుటు 

పట్ట పుడేవి మాళీవికకు తొడవులను కొంచముగానే తొడిగించినది వగా విరళ 

లంకారతచే సవాజసౌందర్భమే స్నుటపడును. ఆ లభ్యాభరణములును శెశాదుకూ . 

లములోపల మిణుకుమిణుకుమనుచున్న వి. ఆట్టియాతీరున మాళవిక దేనిం బోలి 

యుండే నసంగా:---చందుండు పాడ కేరనుందలా తూర్చు "తెల్ల వాబును, ఆ తెలు 

ఫును పెద్దనగారు 

క, 4“ అంతట? (చి నికాపతి | యంతికగతు. డొట విని ముఖాలంది తవు? 

కుంతలములు దీర్చంగ6 గొను | దంతపుదువ్వెన యనంగ ధవళిమ దోం చెక్ 

అని దంకఠపుడదువ్వెనతో. బోల్చినారు. అట్లు మైత్రమాసర్యాతిలో మింటియథో 

భాగము తెలుంగు గావత్తు నాకారమున ధవలిము దువాళించుచుండంగ్సా ఊర్ధ్వ భాగ 

మున అలంతి నతు[త్రములు ఈచం(దికోదయమున శే నెలిడా లాొలయునునుమంచులో 



మాళవికాగ్నిమి త ము-_--గతహిామెః, రోం 
Uy) ఫరా 

పల తళుకుతళుకుమునుచుండంగా, చందోదయ మాసన్న మెయున్న (పా-చచీభాగము 
ఇచట ఊపమానార్థము కవిచేత భావింప(బడినది. ఆచొప్పున అధోదుహూలము ఆసన్న 

చందోదయ మగు తూర్చువందలి ధవళిమవలెను లఘ్వాభరణ ములు మింటిలోని లఘు 

సమ్మతగణములవ లెను వానిని మథింగించియు మతీంగింపని వైశాదుకూలము. వానిని 
(క్రమ్మియు. (గ్రమ్మని నునుముంచువలెను అట్టి నాయిక అట్టి వైెల్రవిభావరివలెను, 

ఉండే నని విరివి, 

మటీ వైత్రభాసమును చెప్పిన స్వారస్య వే మనంగా దానిం. జెప్పుట 

జిలుంగుమంచుకొజకు. వై తానంతరము మంచే ఉండదు ఏ వైత్రమునకు పూర్వము 

దట్టమంచు ఉండును, దట్టమంచు నక్షత్రములను దట్టముగా (కమ్మివైచును కావున 

ఆది యిటం బనికిరాదు. కావున అట్టి శిశిరాదిర్శాతి గాక్క మం చేలేని వైళాఖాదిరాతి 

యు గాక, వలిపదుకూలము ఆభరణములనుబోలె నక్షుత్ర గణములను (కమ్మియు [కవ 

కుండుటకు వలసినంతేమంచే గల దగు మెర రాత్రి కపికులగుసవుచే పేక్కా_నంబడీ 

నది. మణీ గణ మేమి యనంగా-ా ఒక్కొక్క. రత్నా భరణము ఒక్కొ_క్కునకీ త్ర 

గణమువంటి దనియు దానిలోని యొక్కొ_క్క-రత్నంబును ఒకొ,-క్క-నక్నత్రేము 

వంటి దనియు భాొనము. కావున “హాతహిమైకి అను పొఠము సరిగాదు. *గతపామెకో 

ఆనా “పా ప్ప ప్తహి మెః=నుంచును బాందినట్టి' అని యర్థము వెప్పవలయును. ఆభ 

రణనులు లఘువులు గాను తదుపమాన మెన నమ్మత్రగణములును అఘువులుగా నుండుట 

సముచితము ; అందులకై వెన్నెలరాా తి చెప్పంబడినది. తకూర్చుధవళిమ వెన్నెలయే. 

“భూయ స్తరాణి య దమూని తమస్వినీషు 

జౌత్సీహ చ (పవిరశాని తత; (ప్రతీమకి 

సంధ్యానలేన భృశ మవమ్చురమూపి కాయా 

మావర్తికై రుడుభి శేవ కృతోఒయ మిస్టుఃి” 

ష్ ఉఆదయోన్ముఖచస్ష్రి కా -- ఇట వెన్నెల యుదయింపనే లే దని 

యర్థము స్ఫురించును. ఆపక్షమున అధోదుకూలమునకు తూర్చుధవళిమ యనునుప 

మాన ముండదు. వెన్నెల బొత్తిగా లేనిచో మింటివలిపమంచు (ప్రకాశింపదుగాన 

పెళాదుకూలమునకును ఉపమాన ముండదు, ఈతీరున అవయవభం౦ంగముచే అవయవి 

భంగము కాంగా ఉపమయీ తయ మొందును. కావున “ఉదయమందు పెకి (ప్రస 

ర్రీంచుచున్న చం దిక కలది ఆని యన్వయించుట యు చితము. జాన, చంద్రుడు దు ఆద 

యింపనున్నా 6డనియు, తద్ధవళిమ సెక కొంతదూరము తూర్పున మింటి కెక్కి 

యున్న దనియు లఖ్సించును. ఫొలుత “పిమగతేకి అని యుండి ఎవరేని హిమనష్టినే 

యిట భెవించినవారు ఇట్లు మౌర్చిరో యనియు శంకింపందగియున్న ది. గత=ఆగిగక, 

6 



రో నిమర్శవినోదము. 

చెత్రయున మంచు నిశ్శేషము గాదని కవికులగురువే చెప్పియున్నా (డు. రఘువులో 

వసంత వర్గనలో. 

ce (వణగురు ప్రమ డాధర దుస్సవాం | జనుననిర్వహయీా కృత ముఖలం 

నఖలు తౌవ దశేన మపోహితు౦|[రవి రలం విరళం కృతవాక హీమమ్,"? 

“ ఏవంభూతం హిమం (తుహీనం) రవి స్తావ దావసన్తా దశేషం నిశ్నేవర యథా 
తథా౭౬పోహీతుం నిరసితుం నాలం ఖలు న శకో పీ,,,కింతు విరళం కృత 

వాకా తనూచశకార.” 

బుతు సంహారము 

“ ఈపత్తుషానరై; కృతశీతవా ర్మే న్! సువాసీతం చారు శిరి సుచమ్బకై; 

కుర న్ని నారో ఒవ్ వస_న్హ కాలే! సనా సవోకా కుసుమె ర్శనో వా $.?? 

మల్లి నాథనూరి టీకలో చెప్పిన తుపానతౌనవమునే వాగ్భటకవి నేమిని ర్వాణ 

కావ్యమం౦దు వసంత నర్మనలాో (వస్తావించుచు న్నా డు? 

6 తుపింనతానవ మోతపతీవతాం | విదభతః నుతరాం మధువాసరా 

విరహిణా మచిదుస్స్పవాతాం గత్వా; సుగురవో గురవోఒపచయం తపా) 

(6 అనతిలమ్బి * _- ఎక్కవగా నేలకు (చేలనియట్లు-గా ఆని (కియావిశేప ణము గా 

(గహీంచుట సొంపు. ఈ వర్ణన మదీయమగు నుషానాటకములోని యాపద్యమునకు 
అను[గావాక మని తలం చెద :ా 

s మృహెవలగ్న జిల్లు వెంట మించుసన్న మం చగుక్షా 

రయుసాకీదట్ట మన్న సంజజాజులోని రే కగుక్కా 

తృపాకృదోస్టిభూవ ణాళి రిక్కు_లు న్మెజుం౦గు లౌ 

నుపావతార ముంచు. గాంత నూవా సేయుదు న్సఖా. 2 

66 ఆనతిలమ్బి ” శ్లోకమునకు మదీయాం[ ధానువాదము = 
66 అసపైలంబి దుకూలవాసిని శుభాంగి 

యల.తితొడవుతె ధరియించి వావణుమించు 

విరళతుహినత నతత్రవితతు లాప్ప 

శకి పొడువ నున్న మధుమా సనిశయుం బోలె.” 

VIII. రత్నా వళి, 

లావణ కేన 

వనుభూ తిః తతో లావ్రణ శేన వహ్నీ నా చేసీ స వార్తా ముత్సాద్య 

చజేన తద న్తికం చా భవ్యః (ప్రహితః.”? | 



రసా ర్ల వసుధాకరము.___వకాప సరః పార్టి తయోః. ౪3 

ఇందులకు అం(థానువాదము; ఆప్పుడు లావణకమున జీవి కాలిపోయిన దని 
(పవాదము కలిగించి యాతని సమ్ముఖమునకు వాభవ్యుని పంపీశాంచదను. * వీ. లిం. 

ఆ నారయ్య లావణ కేన స్ట లవణేన మైన్టవలవణాది (ప్రధాన కస నన్చాదినా 

పక్షిని బ్ లావణకః యద్యు క్లే నలకాజౌ వహ్ని సంయోగోన ధ్వని కుత 
ద్య తే | తత్సం బన్టినా "తన జూ తేన వాలగ్ని నే త్యర్థః, బా జరా క ఇత్యత సంజ్ఞాయా 

మి త్య నేన వ్రజ, ౧) 

తుపాకిమందునకు నిప్పంటుకో.గా ఆమంటలోే చవాసవవక కాఖిపోయిన 

దని యీటీకలోనిభా వము. వై యాంధానువాదములో లావణక నా (పడేళీవి 
పరమేషో యనియు సంళశేయము వొడము చున్న దె. ఇకు వీ కావణచేన '' ఆని 

వా_స్తవ పాఠము గాదు. వా స్థవపాఠము “లావాణ *” కేన అనునవ. వాకు దీక్టము 

వలయును. ఎట్లన లావాణక మనునది మగధ దేశమునకు సమిపమందు వత్నరాజునకు 
"5ండవరాజధానిగ నుండెను, ఇట కథ యే మనలా ““ఏీంపవాళ రాజుకూయు ను కతా 

వళిని పెంద్లికాగలవాండు సకలభూమండలనమును ఏలును” ఆని సిద్దా జేళమును విని 

యౌాగంధరాయణుండు ఆమె నెట్టయినను తనదొరకు సంపాడింపవలయు నని సీింవాళ 

రాజునకు రాయవారము పంపెను. ఆయన తనరు వాసవడ క్త సమోపబంధభు వశుట 

బే ఆమెకు సవతిగా తనకూ(తు ను ఇయ్య నంగీకరింపలేదు. అనంతరము యొగంధ 

రౌయజణుండు లావాణకమునుండి రాజును వేటకు పోనిచ్చి వాసవద త్తేను ఒకచోట 

సురక్నీతనుగా ఉంచి లావాణకమందలి రాచనగరికి నిప్పు పెట్టించి ఆందులో వాసవ 

దత్త కాలిపోయిన దని (పచాద కల్పిం చెను. ఆ(ప్రవాడ అఆల్లుకొన్న త ర్యాళ న్ంవో 

₹ాధిఫుని యంగీ కారముతో రత్నావళిని వతృరెజుకై (గ్రహీం చెను. వాను వాస్వీకరిం 

చుట అవణమునుండి వ్యుక్చ త్తి కల్పనకుం గారణ మైనది. దీర్భయునకుఐ (అమాణము! 

“ఏవం గతే స్వవృత్తాన్తే లావాణకగ్నతె స్తదా | 

_ గత్వా మగథరాజాయ చారై స్సర్వం ని వేదతమ్.”' 

ఈ కథ కథాసరిత్సాగరములో లావాణకలం౦ంబకములో 1 తరంగము 112వ స 

కము మొదలుకొని యున్నది. ఈ యు దావ్చాత శోకము అఘుట్టము లోని 2. 

IX, రనార్జవసు ధభాక రను, 

వకాప్పరః ప్రార్టితేయోాః, 

“ పరస్పశేణ తతయో।ః ప్రవాకో్ | రుత" సవాయ్యా న్నమ 

ద్ = aw ~~ వజ న. అమర్యఫా వేపి కయో శ్చిజాస | దెకాస్సరళాక్థిలె న 



ళీ ఏీమర్శవినోదము. 

ఒక వన్ర్రీకీ అనేకపురుషులయందు రాగాఫానమున కుడావారణముగా దీనిని wu 
పీంచిశారు. ఆపక్షమున “ఏ కొప్పరః (పార్థితయా$ి అన ఒకయచ్చరచేం గామిం 
సంబడిన యిరువురకు ఆని యర్థము. ఇచ్చట అచ్చర కెమించె నంట గదా, ఆపీరులు 

ఆయచ్చరను కొమించిరా లేదా? ఇరువురు నచ్చరం గామించిన విచాదము 
వచ్చును; కామింపనిచో, వారికి వివాద చేల వచ్చును? బివాదమువే కౌమిం-చి రనియే 

తెలియుచున్నది. ఈ'యిరువురలో ఎవడు తనకు వల దన్నను జగడ ముండదు. ఇద్ద 
టును వలదన్న నెయ్యమే గాని కయ్య ముండదు. కావున నిట వారి ప్రార్థన కౌరణ 
ము గాని, చానిపొర్థన కెరణము గాదు. కావుననే మల్లి నాథనూరి విశేష ణమునకు 
వఫరనిపాతముగా ఆహితాగ్నా నదులలో జేర్చి “హక్టికై కాప్పరసోఖి” అనంగా 
ఒక్క_.యచ్చర నే కోరినయిరువురుభ టు లక ఆని యర్థము (వాసీయున్నా (డు. ఆవ్యా 
ఖ్య కే కుమారసంభవములోని య్యా[కిందివర్ణన చేయూత యిచ్చుచున్న ది, 

క్ అన్యోన్యం రథినా కౌంచి ద్దత్శపాణా దివం గతో 

ఏతా మస్సరసం (పౌష్య యుయుధా తే వరాయుథా. 16 (48) 

X. రఘువంశ నిమర్శము, 

వాగ ర్రావివ సంపృక్షా వాగర్థ్మప్రతిపత్రయే థి Po 
జగత పితరా వనే పార్వతీపర మేశ్వరా॥ 

ఈ నడుము రఘువంశ విమర్శమను పేర వెలువడిన (గ్రంథములో విమర్శ 
కులు “వాగర్ధావివ * యనుకావ్యాది మంగళ శ్లోకము శువ్య వె దికోచితము గాను 
ఉత్తమ క వ్యానుచితము-గాను మహాకవ్య వర్గము గాను ఊన్న దనియా, దాాంనంబేనీ అది 

కాళి దాసీయము కా దనియు, (పషీ_ప్పము గా నుండనోప్రు ననియు, చానిని కాళిదాన 
(గ్రంథాదిగా క్రైకొనుట మల్సినాథుని పొరంబా టనీయు, ఆతేపించినారు. 

ఈ శ్లోకమును కాళి దాసకృతము గా నమ్మి వివరించినవారిలో మల్లి నాథనూరి 
28-వ వాండు. ఈనశ్లోకము [(పాచీనమహోవి ద్యాంసులకు గణనీయముగా నుండెను. 

(1) గీమదప్పయదిక్నీ తుల వారి చి తమిామాం సయందు.. 

“కుత్ర వూర్ణాయాం ధర్మ స్యాను గామితా యథా, వాగర్థావివు ౨.౨) 

(2) రసగంగాధరమందు____ 

(“యత్తు చి తమిమాంసాయాం “వాగర్థా వీవ సంపృనక్తా? విత్య(త్ర రసథ్వని;. . ౨” 
(క్రి హిమచందుడు తన కొచ్యానుకాసనమునకుం దానే రచించిన 

వివేకాఖ్య టీకయందు కవనశితూ (పకరణములో.__ 



రఘువంశ విమర్శము_వాగర్గావీన, ర్మ 

“ పురాతన వృత్తే పదపరావృత్త్యభ్యాసో యథాః 6వాగర్థా వివ...” 
వాణ్యర్థావివ సంయుకైా వాణ్టర్థ [పతిప త్తయే 

జగత జనకౌ వచ్చే శర్యాణీ ra 
ఏవం మహో కా వ్యార్థ చర్వణ పరక్ళక కాద్యపెళాచ్యాక శిత అ ప్యూహ్మాక. 

(4) భోజరాజకృత సర స్వతిక్ర ంఠాభర ణమందు 

“యత్ర సం సూర్ల వాక్యత్వ మర్తవ్య కి కిం వదన్సి తామ్, 

మ వచసా అతవాక్యపరిపూర్జ తయా౭ర్భ సమర్థక త్వా దర్శ థి 
వ్య కిక” (అర్భవ్య_క్సి యనునది ఫోజో క్ష కావ్యగుణము శేనింటిలో నొకటి 

(5) వెండియు సరస్యతీకంఠాభరణమందు,_ 

66సమౌ సే పీ ఇత శేతరయోా గా దనుభయా[శితక సముచ్చయభేదో యథా... 
Cas ఏీవ.-.’ అత IE వివి ఇతి పరవల్లిజ్ఞతా, “సంప్ఫక్వా పిత్రకా? ఇతి 

ae ధయో౬యం (వుమాక్ళ క్రియా” (పితా మాత్రా” ఇతి చ ఏకశేవఖ తే వెప 
విశేప లక్షణయూగాత్ వ(కో క్ష్త్వే సతి అలం౦ంకారతాం లభతే ఇతి న 

దిషు అతి(ప్రసబ్దః ఇతి అయ మప్ సముచ్చయ భేద! 

(6) _పసిద్ద సమస్యలలో... 

న ధవఖదిరా 

( వా గస్థావివ సంపృక్తా శతకోటి (ప్రవిస్తరం 
తురాసావాం పురోధాయ నేమ స్పశ్వే సురాః శివాం! 

(7) శ్రీ రామకృష్ణ గోపాల భండారకారపండితునికి ఆ. N. R. ఆనుచారిచే 

అంకితము నేయంబడిన బొంచాలుము[ దణ రఘువంశములో | ప్రకృత క్లోకముమి (దివ్యా 

ఖ్యలో నడుమనడుమ చార్మి త్రవర్గన - నుమతి విజయ - విజయానందసూరిచరణ సేవకుల 

వాఖ్యలనుండి టికాభాగములు ఉదాహరింపంబడి యున్నవి. 

సౌది _స్థరయువలన ఈ శ్లోకము కడుం.(ఛా-చీన మనియు, దీనిని రాజమాపని 

భదంత శ్లోక శత్రు చ్చాందస (ప్రణీత +భోజనం జేహి రాజేస్ట్ర ఘృతనూపసమన్వి 
తమ్ వంటి దానినిగాల గాకు కాళిదాసీయ (మాహివం చ కరచ్చన్ష ) చని) కాధథ 

వళ౦ం దధివంటి దానినిగాష్కే ఈ యిండియాచేశమందలి రసిక విద్వ ద్విమర్శ కాలం 

కారిక శిరోమణులు గణించి రనియు, విశద మగుచున్నది. 

(8) ఇది యెల్ల నిటుండ ఈ శ్లోకమందలి యుపమార్థము కాళిదాసునకు ఎంత 

(పీయముగా నుండెనో, దీనిని కుమారసంభవ పుష్టసర్షలో 79వ న్లో కములోం 

గూడ (ప్రయోగించుకొ నుటవలన నే ఎటుంగవచ్చును, 



రోజ వీమర్శవినోదము, 

(త్ర మర్థ మివ భార త్యా సుతయా యోక్తు మరక్ష్హసీ, 

అకోచ్యా హీ పితుః కన్యా సద్భ ర్త (ప్రతిపాదితా,? 

(9) ఇందుె మల్లీ నాథవ్యాఖ్య.---“తమితి.._.త ౮ శమ్మ్చు౦) భారత్వా వాచా, 

అ మభిభేయ, మివ సుతయా దుహితా, యోక్తుం సంఘుటయితు మర ర సీకి అత్ర 

వాగర్థయోం షట. సామస్థ్యా ae ర్నీ త్యయోగో పకల = ఇ త్యుక్తం 
“వాగర్థా పివ సంపృక్తా' ఇ త్య(శాపి, ౨ 

క బారి, త్రవర్ణనటీ కాఫొగము. క మివ-ఏ జేన వాగర్భయోః యథా 
నిత్య సంబన్టః తథా స రష్యర్థ నారీశ్వర తే త్వేన భవిష్య తీతి నూచ్య తే. 

(10) (పకృత రఘువంశమం గళ శ్లో కార్యమునకు ఆ పబ్బంహా కముగా మల్లి నాథ 

సూరి యుదావారించిన వాయుఫురాణ సంహితా వచనముమయొక్క యర్థము నే పజ 

యానందసూరి చరణ సేవకుడు తన రఘువంశ వ్యాఖ్యాదిలో 

“న్హి వాల శబ్దనుయీ* (పో-కా, శమ్చు శ్చార్ధమ యః స్మృతి 

అత్ర త నిస్ఫ త్తి సిద్ధయే తె నతౌ మయా. 

అని యనువదించికొ న్నా (డు. 

(11) సుమలీవిజయ విజయగణి ఏజయానందనూరిచరణ సేవకులు తమ రఘు 

వంశ వ్యాఖ్యలలో న న్వ'స్యేహ గణోశాది దేవేషు సత్సు ఉమామహేశ్వరయో 
ర్పమస్క్మా_రం కథం కృత వాం స్త (తౌనా. 

“ఈళ్వరాజ్. నన వన ముక్తి మిచ్చేజ్ జనార్టనాత్ 

ఆరోగ్యం ఇస్తారా దిచ్చె ద్ధనమిచ్చే ద్ధులాశనాత్ ” ఇతి, ౨”? 

అని యిట్లు వివరించియు న్నారు. 

(12) ఉక్త వాయుసంహితా వదచనలోవాము మహాకవి (ప్రతిభానస్పర్శ వేధి 

సోశినంతట సువర్లీభూత మయిన ఏంతం బరికించన యొడల, (గ్రంథ మెల్ల నొక 

యొత్తును ఈళ్లోకమొక్క_టియ యొకయెత్తునుంగా సన్ఫాదయులకు తోంపకమానదు. 
సంహ తా వచనమందు 'పొర్వతీప రమేశ్యరులం శబ్దార్థ స్వరూపులు గా చెప్పంబడియు 
న్నార్యు ఈన్లోకమందు వానివలె హాడియిన్నట్లు. ఇెప్పడేయున్నారు. ఈయాపము 
ముచేత తత్తత్న ్రరూపతామా(త్రకథనమువలన శెలియనట్టిడి  పార్వతీప రయేళ్వరుల 
యొక్క. నిరతిశయాన్యోన్య |సేమాతిశయము శెలియనగు చున్న ది. ఊజను లింగ 
వ్యత్యయ దూషితంబు గాకుంతుటనై శబ్దశబ్దము వాక్ళబ్దము గా మాటీనది. 

సంహి తావచనములో లేని జగత్సిళ్ళత్వముచే భక్తానుగ్గవామును కవీప్పితపీ 
ర నూచితమా లయినవి. ఆసోోన్యపిమనస్కు_లయిన తల్లిదండ్రులు ఫుత్తు9ని 



కువూరసంభవము.__ఉద్దమనీయ. రో౭ 

మనోరథము ను నెజ వేర్చుట స యును అన్నో న్యానురక్షు లు నెజ వేర్చుట యసరన్నా 
మును గావున మహాకవి అన్యోన్య నిరతిశయ పేమ విశిష్టులనుగా స్మరించినాండు. 
ఇతని నాలుకయందు కాళికాబేవి |వాసీన వీజా మరద్వయమాు నొ నొప్పు నీ యివా 
తరద్వయము చే, కవిలోక మెల్ల ఇతనియొక్కని సొమ్మని యంగీకరించిన యుపమా 
లంకారము ఇందుం బొందు పడి యింత కవనోత్క_ర్షను దీని కొడంగహర్నినది. 

మణియుం నిది 

* ఇదం కవిభ్యః పూ న్వేభ్యో నమోవాకం ప్రకాస్మహే 
విచస్చేమహీ చ తాం వాచ మమతా మాత్మన! కలామ్.” 

అను ను_త్తరరొమచరికనాంది రాకపోయినదా? భవభూతి “వికిమ్య తే! గదా. 

X1. కమూరనంభవము, 

య్ గృహీత పత్యుద్దమనీయవస్తా" ఇ 
సా మజ్జళ స్నా నవిశుద్ద గ్యాత్రీ | గృహీతపత్యుద్దమనీయవస్తా) 
నిర్వ ఫత్తీపర్టన్యజలాభిపే. కా | (పఫుల్ల కాకా వసుభేవ లేచే. 

ఇట పెండ్లిపీటమోి(ద కూర్చుండంబోవునప్పుడు పార్వతి ఏకదుకూలధారిణిగా 
నుండే నని యర్థ మగునట్లు మల్లినాథనూరిగారు టీక (వ్రాసినారు. దుకహూలయుగళ 
ధారణిగా నుండవలయును. ఆవ్యాఖ్యలో ఎవ శేమి (ప్రవేపించిరో! మూలము దుకూల 
యుగళ ముెనీ చెప్పుచున్నది. “త త్య దుద్దమనీయం య తయో ర్వశ్ర్రుయో 
య్యగమ్”] ఆని యమరము, 

రజస్సునను స్నానమునను ఏకవ్యత్ర్ర్యము. ెండ్లికామారితకు రెండు తప్పవు:__ 
(1) దుక్ళాసనునితో (చౌపది సభాపర్వములో “నేను రజస్వలను ముట్టకుండు 

"వేంకవ(స్త్రును' అని వచించుటం బరికింపుండు. 

(2) ఈ (కిందిది స్నా నమండు ఏకవ(స్ర్రత కదావారణమువా ఛా. 

6౯ య దేకం సీచయాష్బాలం నివసీతం త త్భా్నానశేలీస్థితా 

ఆనీ తేయ మద్భుతెకజననీ యోగీశ్వనే ణామునా.” 
(3) వివా వాచేపథ్యమున దుకాలమునకొ - వాలభిరత కావ్యమున ఉత్తరావివావా 

నకు గ్య ము 

ల చన్ది) కాభం పరిధాయ వాస శృన్రాంననా (పాప విఫెవరీవి?” 

కుమారసంభవమున గౌరీవివావా నేపథ్యము__ 

“౯ కీరోదజీలేవ సఫీనపుజ్ణా | పర్యాప్తచ స్ట్రేవ శర త్త్రియామూ 
వవం నవమేమనివాసినీ సా | భూణూ బభౌ దర్పణ మాదధా నాం? 



'ర౮ా వివుర్శవినోదము. 

(4) వివాహ నేపథ్యమున వాసోయుగళ ము నకు జౌ పదీస్వయం వర చేపథ్యము. 

/ క్రశ్షో వరా కీక దామ గణరలయోకి కార్ఫూర మచ్చుం రజక, 
ర్ డ ఖి 

సాస్ట్రం చన్హన నుజ్జ శే, విచకిలస కృేఖిరం మూర్ధని; 

తనీ గాఢ మియం 'నక్కాస్తి తనునీ ఏనాంకు కే బిభంత్తీ 

= ఇ న్ ళం త్త క్షి 
శ్రీ తాంథో రధిజేవ లేవ గళితా వ్యోమ్ని దుతం గ స్ప 

(5) “మైమం శేక్యచి”” త్తనుశ్లోకము మె వ్యాఖ్యలో రాసువభట్టు --- “ ముజ్జ్ఞళక 

జా me గ ag 
ర్మణ సాధు మజ్జల్య ము అనుపవాతదళం గోర్ చ నా చీ తితపర్యన్సం యుగ 

భం చే త్యర్థః | అతఏ వాగే “ఫరిదేహి సాంపతం మెమయుగళ' మితి 
సై 

శమం దుకూలమ్” అని దుళకూలయు గళ మును నిర్టారించినాండు. 

(6) రావణుడు కొనిపోవుచున్న ప్పుడు రీ శాడ్రేపికి ఉత్తరీయ ముండినది. ఆమె 

దానియందు తనతొడవులను మూటకట్టి ఆంజ నేయాధుల మో9ల వె చినది. 

శకుంతల మగనింటికిం దరలునప్పుడు శాకుంతలము చతు రాంకములో- 

(7) సఖా. సాలా శఠకున్తలే ఆవసీతముణ్ణ నాసి ; పరిధత్చ స్ట సాంప్రతం 

కనుయుగళమ్. [శకున్దలా నాయ్యేన పరిధ త్తే. 

(8) స_ప్పమాం౦క మున విరదా(వతను శకుంతులను రాజు ఇట్లు వర్ణి ం-చి నాయడు! 

“వసనే పరిధూసనరే వసానా | నియమకాౌమముభఖీ ధృ_తెక వేణీ 

అపి నిష్యారుణ న్య శుద్ధశీలా | మమ దీర్ధం విరవ్శావతం బిభర్తి. 

(9) కాదంబరిలో-ా తా రాపీడుండు తనపట్టపుదేవిని విలాసవతిం గాంచుట--- 

ఓగేరేోచ నా-చి తితదళ మనుపవాత మతిధవళం దుకూలయుగళం వసానామ్ 

విలాసవళీ ౦ దదర్శ *--వూ. 

(10) అందే చం దాపీడుండు కౌదంబరీం గాంచుట.--4 జ్యోత్నా ఎశుచినీ కల్ప 

(దుము దుకూలే బి భతీం ... కాదమరీ మపళ్యమ్ స 
ము. చును 

(11) సాహిత్యదర్పణమందులా “ ఏకస్యా మేవ నాయికౌయా మాసక్తొ ఒనుకూల 

నాయకకి। యధొా 

అస్మాకం సఖి వాససీ న రుచికే న) వేయకం నోజ్జ్వల౦) 

నో వకెం గతీ రుద్ధతం న వాసితం, నైవ్యాపీ కళ్చి న్మదక. 

క్రి _న్వష్య్యంసీ జనా వద న్రి (సుభనోఒప్యస్యాకః పయో నాన్యతో 

దృష్టిం నిక్షిప తతి విశ్వ మియతా నున్యామహే ద్యుస్థితమ.)” 

(12) సమయ మాతృకయందు--- వేశ్యామాత వేశ్యతో చెప్పుట 



ఏశ్యగుణాదర్భము._సమానరూపమ్. రోజా 

6 ఆద్యాపి వ. | సత్యరథ _స్త్వత్కృృలే సమర్హ్పదినే 
(పహిణోతి వస్త్ర వ్ర యుగళం | నచ (ప్రసాద స్ప పయాిస్య కృతః.” 

(18) పంచతంక్రములో హాలికభార్య ధూర్తునితో ఏలు దాంటి పాలీపోంజూచుట. 
( అధ తే నాభిహితమ్.భ్రదై, పరిధా నాచ్భాద నవ(న్హ్ర మపీ సమర్పయ, 
యేన జలమభ్యే నిశ్శజొ,_ (వజసి.” తథానుస్తీ లే భూరో వ్యస్త్రయుగ ళం 
చాదాయ యగథాచి నిత నివయం గత.’ 

(14) కథాసరి తాగరములోేని యో కింది సంవిధానముం గనుండయు. లం. 1% త, 4 
ఇతి ప ద్యుషమ్మ ద్వార్తా అకు గూ సితే 

మయి తత తయో దివ్యా నదీం తౌం స్నాతు మాగమక। 
సోఒధ మాం తాపసో౭ వాదీడ్ గచ్చాఒస్యా వ్రు మానయ। 
ఆసు స్నాన్త్యా _స్టృమేక స్యా వారం క్షాస్య స్వతః (ప్రభోః॥ 

త్ర చు) తా హాం తథా౭కార్ష ౦ మా వన్వాగాచ్చ సా వధూ।। 

ee యన సవా స స్తస్య స్టే న్ప్క్ర స్తనీ!! 

సరవాహనదత్త'స స్య వార్తా య. వాససి! 

గృహా జే త్యుదితా తేన తాపసే నాథ మ. 

XII. విశ్వగుణాదర్శము, 

సమానగూపమ్ 

విశ్యావలోక స్ప వాయా కదాచిత్ | విమాన మారున్యా 'సమానరూపమ్ 
కృళానువిశ్యావసు నామభేయం | గన్టర్వయున్మం గగ చే చచార. ర్, 

ఇది విశ్వగు[ాదర్శములో వస్తుని న్రేశన్లోకము. ఇందు. “ సమానరూపమ్ *” అని 
'పొచీన పాఠము. “ సమానమయిన రూపముగలది * అని బహ్మువీపీ గా “సమాన 

రూపమ్ '” అనురూపము సీద్దింపదనియు అట్టి బహ్మువీవా “సరూపమ్ ” అని 
యుండవలయు ననియు, కాబ్దికులం పోరాడం చొడంగుడు, చా౭టీనుండి వ్యాఖ్యా 

తలు “మానం చ రూపం చ మానరూపే - తాభ్యాం సవా వర్తతే ఇతి సమానరూ 
పన్ ** అని వివరించినవారును, తుదకు ఈబచాధ యేల యని * సమానవేపుమ్” 

అని పాఠము మార్చినవారునుు వరి. మలి యిట క వివదయముం బడయుట కై 

“ అతిళయేన 'సమానమ్ సమానరూపమ్ - (పశం౦సాయాం రూపప్ ” అని వ్యాఖ్య 

చేయవలయు. అందువలన ఆగంధమ్య లిరువురును ఒకరికొకరు మిక్కిలి సద్భుకు 

లని సిద్దించును. ఒకండు ఏయు త్సావాములు వీయభఖిరుచుల్కు ఏవయస్సుు ఏ తెగువ, 
' ఏతెలివయు. గలవాండో, శెండవవాండు నట్టివాండే. అట్టివారగుట ఉద్దిస్ట కార్యము 

నకు అనుకూలము, కౌవున దీనిని రూపబంళతము గాం గొనుట మంచిది, కనుండ్య--- 

“ జన్మ యస్య పురో ర్వం శే యుక్తరూప మిదం తవ 

ఫు త్తగమేవంగుణో పేతం చ(క్రవర్హిన మాప్నహీం శాకుంత. 

ాఖుస్ట్ఫాాా 

7 



ఆం ధ్ర మునుంఉయు నించుక 

1. పాండురంగనూహో తము, 
ఖాదీ 

ట్; జ్వులనం 'జెలలు 

క స్మర శ తటి దజ పవమా 

న రవి గుణా సలిల మునిజన క్ష ్మరిప్రొ 

చుర మృత్యు జ్ఞ్వైలన. 'జెలంగు 

సుర వేశ్యలు గొలిచి రంత సృుబవ్మాణ్యుక 1 (167) 

టీక. “స్మర, = -జ్వలనక్ = మన్మథుడు చందు(డు ముటు ప్ర (పకృతి 

వాయును సూర్యుడు అమృతము జలము స_ప్తనువాద్దులు భూమి శివుండు వీరియొక్క-_ 

(ప్రకాశముచేత, చెలంగుడాఅలిశయించునట్టి.? 

ఇందలియవకత నకలు సయం ప్రకౌశములు. మూలమున “జ్య లనజ లగు” అని 

పఠరింపవలయును. “మునిజని” అనంగా మునియనెడు జనము ఆనా మునియనెడు 

స్రీ ఇందులత త్తే గమ ఈకింది యుద్ధారముచే బోధపడును. 

“యథా విబుధసద్మ న్యప్సరసో నామ కన్యకా స్స నీతి, తాసాం చతుర్దశ 

తులాని- 1. ఏకం భగవతః కమలణయో నే ర్మనసకి, 2. అన్య ద్వేదేభ్యః సంభూత మ్, 

రిం అన్య దగ్నే రుద్భూశ మ్, యీ అన్య త్సవచనా త్ప్రనూతమ్) ర్, అన్య దమృ్ఫతా న్మభ్య 

మానా దుత్ధితమ్; 6. అన్య జ్ఞలా జ్ఞాతమ్స్ 7, అన్య దర్శ-కిర ణేభ్యో నిర్షతమ్ 8. అన్య 

త్పోమరశ్మిభ్యో నిపతితమ్్ 9. అన్య ద్భూమే రుద్భ్యూతమ్, 10. అన్య తదామ 

నీభ్యః (పవృ త్తహ్, 11. అన్య న్మృత్యు నా నిర్మతమ్స్ 12, అపరం మకర శేతునా "సము 

త్చాదితమ్స్ 18, 14. అన్య త్తు దక్షుస్య (ప్రజాపతే రతి పభూ తౌ నాం కన్య కానాం 

మధ్యే చ్వే సుతే ముని రరిష్టా చ బభూవతు | స్తాఖభ్యాం గన్గరై ఏ8 సవా కులద్వయం 

బజాతమ్స్ ఏవ మేళా స్యేకత్ర చతుర్దశ కులాని. ’” కాదంబరి. 

స్మర. . జ్వలన జలు= మన్మథ. - .వహ్ని సంజాళేలు, మెకాదంబరీవా క్యములో 

(6 దేవేభ్యః "౩ అనుటకు మాటుగా “ఈ వే దేభ్యః ” ఆని పడిన దని *సురీ” అను పద్య 

పాఠమువలన నూపొంపంద గియున్నదది. 



పాండురంగమాహో త్త గ్రము---ముఖత నలః ౫౧ 

తే, తప్పు గల్లినవోట నే యొస్వు గట్లు; 

నరగసీకావలికవితల యవగుణములు 

సగసకవి తావథోక్తులసరణియందు 

నమృత ధారా ప్రవాహాంబు లడరు గాదె. 1 (14) 

తే, కాన దోపాత్తు లై నదుష్కవులకతన 
గరిమ సవహియించుం గవి రాజ కా వ్యమహిము 

బహుళ పక్నంబు-వీకటి బహుళ మగుట. 

జాయవెన్నెల తరితీపు చేయుకరణి. 1 (15) 

66 అవగుణ ములు అమృత ధా రా_ప్రవావాంబు లడరు అని” యన న్వితము. “యవ 

నసణములసరస౦ గవితా”” అనిపఠింిన సరిపడును, 

. 3. (పద్యోతననుత 
కం (శీద్యుతి నువర్ష రేఖా 

విద్యోతిత సదననిక వ విద్వదనీక 

(పద్యోతననుత గుణశత 

వేద్యా రామాను జేంద్రవే దా(ద్రీకా, 4 (1) 

ఇది మూలము[ద్రణము. ఇందులకు టీ కాడం బరము._._“6(ప్రదో్యోతనవా సూర్యు 

'డా-వి ద్యాంసుల ఈయురయిక చేత త్వష్ట చేత సానంబెట్ట బడిన సూర్యు నివలెం (బకా 

నించువా.డాం”” 

దీనితృత్త (యు ని జ్లైబుంగునది. శ్రీ. . . నికషజాలమ్ష్మీయొక్క- కాంతి యనెకు 

బంగారుగీట్ల చేత వెలుంగం జేయయబడిన యిల్ల చెడి యొరగల్లు గలవాయడ్యా విద్య... 

సుత = విద్వాంసుల వమూవా మునకు సూర్య పు( కు ణా. వే దాద్రిమం(త్రియింట 

మహాల మ్మీ నివసిం-దియున్న దనియు ఆయన పండితులకు కట్టనివలె మహాదాత 

యనియు, నర్గము.= సువర్ణ మును సువర్ష్యముం జేసికొన్నం బద్యము సువర్ణ మువలె 

నన్వయిం చును, 

ర. ముఖత నోలి 

"తే. ఆచమూరువు యూథంబుం [దోచి పజచె 

వింట న మేరి బోయ వెన్వెంటల దటుమ 

లోల జివో కరాళ విశాల ముఖ త 

నోలి ఫీ తేందుమృగ శాబ మో యనంగ. ర్ (15) 



Aso విమర్శనినోదము. 

అని ము ద్రణము .ఇటం దత్త సము--- బోయ రాహువు, వానిచేతి యలుంగుతోడి 

మండలీకృత చాపము లేల జిహ్మాక రాళ వికాలముఖము, వింటికుదలు పెకోజలుం 

(గిందికోజలంన్సు వింటిబద్ద |కిందికిని మోందికిని వ్యాపించి కలసి యున్న కోల 
కిరణములు సంధీయమానవాణము లోల జిహ్వ, జాజవ్యనుచున్నయ ల్లె తాడు “సెలవుల 

తోడినోటియోరలు, చమూరువు (లేడి) చంద్రమృగము, యూథము (=ాకదుపు చం 

ద్రుండు. వైయు కేకు వాజ్మయమయున  శకెల్లనలంశారమయి గట్టిది “మోవి ”ని 

66నోలి* ని గావించినంచున అమవసశకిర్టమైనది. తమ$=ాత మ స్సునకు [అనయా రాహు 

వునరు= తమ స్తు రాహు స్ట రాసాక సెంహీకేయో విధున్తుద? అను.] ఫీత్ర వ్ 

భయపడిన - అని లర స యః 

A (గమ్ముత్రిదశు 

తే. వార్షి నావర్హ్తగర్శపవమ్త లగుచు 
నుదరర త్న ంశు వులు (గమ్ము(తిదళు లమర 

తరులు నజుక౦గ దనూ్మూలలే లము లమృత 

సేకమున వెండి చిగికించుచిగురు లనంయ్గ, 8 (149) 
3 (రత్నా ౦శువులు (గమ్ముం (దిదళు అని దిద్దుకోవలయును. 

డు కనక కాలి 

తే. సుకలు కళ లెల్ల గోలినసోముతేనువ్రు 

కప్వురము (గుమ్మరించినం గ నక (కోల్సి 

వువ్వుందేనియ చనిన యం౦ంభోరువా౦బొ, 

యనంగ మం చీంకి (బ్రహ్మాండ నుగ లె. జలిని, త్తే (8) 

జ zs?) > rn] mr మకా amen 66 గుమ్మరించిన గనప[కోవి అని దిస్పుకొనున ది గనప = పెద్ద-,కోవి క బుడ్డి. 

భూమి అబుడ్డలోనియడు గు, ఆకాళము దానికడు ప్ర. 

ig బల్వాయల _ అధరంబుల్.. 

మ. సలినాస న్నలినాసనానన పురాణస్రానముల్ డాయ ని 

ముల బల్ఫ్బాయలబోరుతల్వు లధరంబుల్ కెంపువాచూరులుం 

గల విద్వద్వదనా:త రాళనవరంగతోణి రాణించు ను 
జ్ఞ పలవ(జ వజశంఖసంఘనిభ ఫెపాయోప. జిహ్వాస్థలికా, 5 (266) 

“డాయ కిమ్ములం బల్బాయలి-“లభరంపుంగ౦ంప్ర అని పకించునది. 

పారిజూతాసహారణము 

నాణీయ సన 
0 

శా. ఏణీకాబ విలోల నేత కనుంగొంకు వీరో విద్యాథరుల్ 

మాణికోో జ్ఞ్షల రత్న కుండలులు సన్మాగై కాకచారుల్ రణ 



పారిజాతాపహరణము.__నాణీయ స్తన. ౫3 

ద్భకాపాణు లు చం(ద్రి కామలశిరో వేము ల్లీ) ఫుండాంకితుల్ 

నాణీయ స్థన తారహారులు శివధ్యా నెకనిష్టాపరుల్. 

ఇందు *6 స్తనములు” అంతర్షడువు గా నున్నవి. ఈ సనములను బట్టి వర్ణము 

శ్రీ లంద మన్న కిసుండలలు వేస్ట్రల్ పుం డాంకితలణ్ హోరలు పరల్ అని యుండ 

వలయును? మతీయు వారికి క నము లుండవు. పురుషులే యేని వారికి స్రనములుం 

డవు. ఈపాఠము 50 సంవత్సరములు గ ముదణలయం దుండినది. ఇది ఎప్. ఏ. 
పరీక్షకు పాఠ్య మైన యొక వత్సరమున i 18812 సమోపమున్క దీనికి ముదరాసుళోేని 

మాండు కెలేజీలలోను అర్థము చెప్పక వదలివై చిరి. అప్పుడు నేను మదరాసులో 
నుండలగా నామ్మితు ప్ర స (ఇప్పుడు మదరాసులో ఇండియకా వ్యాంకిలో 

న్ ర్క గానున్న ట్టి (శీ(దోణం౦రాజు వేంకటకృష్ణ రావు గారు (కిష్టయక కాలేజి 
ఎక్స్. ఎ. విద్యార్థి) నన్ను దీని యర్ధ మడుగంగ్యా. చేను “నాణీయ స్పరి అని దిద్ది 
యర్దము చప్పితిన, ఆ చెప్పుచున్న క్షణమున అవ టికి ఫూర్వము నార్మల్ న్యూ. 
లంలో నాకు ఆం(ధవి ద్యాగు రువర్యు లయిన సుగ్బహీత నాముల్సు బహుజనప ల్లి సీతా 
రా మాచార్యులు వెటలవాడ సీతా రామశాస్తుంలు ఆను నిరువ్రరలో- ఇండవవారు, 
వచ్చు సన్ని ధాన మను. గహిం చి, (ప్రకృత మడిగి నాచేసీనసవరణను విని ఉపపత్తి 

వ-దింప్పు మనిరి, _ఆణీయన్డాకడుంజిన్న ది. న-|-ఆణీయన్ =క డు ౦ బెద్దది-నాణీయ 
_సర=ఆఅంతకన్నం బెద్దది. వి ద్యాధ రులు మే ఘూద్భువములగు ము తేమలను కుకు... 

టాండ (పమాణములను నేల రాలక ముండే మింటనే వారింతు రని రత్న శాస్ర్రము. 
కావున నిట మిక్కి లియుం బెద్ద యనునర్భము ఆవశ్యక వై మె యున్న ది. అంత వె 
కావుననే దూరమునుండి సత్యభామకు. న (శీకృష్ణులవారికి అగప క 
న-|- అ-అని భేదముండుటం బట్టి ధ్యాలోని యాతోయతి చెల్లును.”'అని విన్న వించితిని. 
అంతట చారు- ఒ కాన్ కయువాధ్యాయుండు నా కొమయిన _స్తనములమో?౯ది ముత్యా 

లవోరములు కలవా రని యర్థము చెప్పె నని వాసించుఛు వచించ్చి ఆయన్వయమునం 
గలిగిన యతి భంగము నెన ఆపండితుండు (గహీంపమికి వింతపడిరి. మలి నాయన్వ 

యము నిట్లు కఠినముగాం బరీకీంచిరి. నీవు తరబర్థ(ప్రత్యయముమై వెండియు తరప్ప 
త్వయము నెట్లు వెట్టితివ? అని యాక్నేపించికి, 6 కేస్టతమాయకర్మ ణే” ఆనువిధమున 
నని చెప్పికొంటిని. అది వెదిక(ప్రయోగ మనిరి. వేదముననే కూడునుగాని లోకమునం 

గూడదని నియమము లేదని మనవి చేసీతిని. అప్పుడు వారు (వెన్ డెన్సీ కాలేజిలో 
ఆం( భప పండితులు గా నుండిరి, వారు తామును తమశిష్యులకు దానియర్థ మును పిమ్మట 

చెప్పెద మని నిలుపుదలబేసీ యున్నట్లు వక్కాణించ్సి (నీస సవరణ ప్రకారమా నీయర్ధ్థ 
మును నాళిష్యులకు ఇ6కను జె ప్పెదను.* అని యానతిచ్చిరి. 



ఇల విమర్శవినోదము. 

తదనంతరము ఈ ప కారంపు( (బయో ౫ ములు నాకు వాబ్మయనుందు అప్పు 

డప్పుడు దొరకుచు వచ్చినవి. 
“జ్వల న్మహూాగేమహియ_స్తర మా యుథం దధత్ .” కుమారసంభవము 11 (6) 

(భూయ _స్తరాణి య దమూని తమస్వినీషు.”” మురారి 2 (381) 

“ఆ'కాశాధ్యని వంశకోటి ఘుటితే తనా తనీయ స్టశే.”' పంచబాణవిజయము, 

“భూయ స్టర (ద్రవిణవితరణేన.” పం. వి, 

“మస్తా నృహూనా మపి ధీసఖా నాం (శేయస్తరా నవ వది స్ట"! 

హామీ ్ మరమహో కావ్యము 8 (99) 

“| జేయ _స్టర౦ వాన్త గుణాఒగుణా నాం పరీక్షుణమె.'' 

(ేస్థతమా యాసన్న స్వాం (దష్టా” నలోదయము 1 (37) 

“అస్థి తాహీం దశయ్యా దవీయ స్తర! ప స్థితాంఘ.” ఆము. తి (69) 

ఈసవరణ (క్రమముగా (ప్రకట మె అనంతరముదణములలో పారిజా తాపవార 

ఇమున నం పొదకులపే అద్భత మయినది, 

111. భారతము. 

శా గురుపద్యవిద్యకు 

తరల. వారివా రాజగజానశార్క_హ డాస్యమాతృసరన్వతీ 

గిీరిసు తౌదిక చేవతాఠతతికికా నమస్కృ్భృతి సేసి దు 

ర్భరతే పోవిభ వాధికుక గురుపద్యవిద్యకు నాద్యు నం 

బురుహ గర్భనిభుం (బ్రచేతసుఫుత్తు) భక్తిం దలంచుచుక-. ఆది, | (22) 

గురుం బద్యవిద్యకు నాద్యు” ఆనిపఠరించుట మెజు. గని నున్మతము. 

౨. పివర్షిత 
ధ్ 

మః అమలోర్వీ సుర ముఖ్య మం త్రహుతే మా హాత్మ గ్రంబునక వాసవ 

చ్యుతు( డై ముందర. దక్షుకుం డురువిషైర్పు బ్దూల వా త్యారయో 

ద్ధతి నుద్దగాక పవర్ తాయతబృహాద్దావాగ్నివో లెక ఇచే 

ష్టితు 6 డై మేఘపథంబునం దిరుగు చుండెకా విస్మితు టో జనుట్. జి (28) 

త 

వా త్యౌశబ్బమున య ప్రత్యయము సమూహార ద్యోతనమందే వచ్చిన డైనన్కు 

అఆశబ్దమును సుడి గాలికి బాచకముగా పండితులు (గహింతురు. 

(వా త్యాసం వేగ విష్వుగ్వితత వలయిత స్చీత ధూమ్యా(ప్రకొళం 

(పారమ్మేజప్ (త్రియామా తరళయతి నిజం నీలిమౌనం వ నేషు.” మాలతీ ౧(6) 

6వాత్యానాంచామబ్థులాకారవా తా నామ్ అసి (త్రిఫురారిటీక. 



భాగ వతము- సమర్పించి సీవ్రేలం దొ కిన. AA 

(6అభినవరా గరసోఒయం భవతో; కృతకాతుకః పరిస్వుజ్దః 

అవలీ లవజ్బయోరివ నియతిను హావాత్యయా నివాతః,”” 10 (8) 

66 'వాత్య్యయా=పవనమళజ్లి లేన” (తిఫురారి టీక, 

“త్రీ వ వేగధుతమార్ష వృత యా 

(ెత-చీవరవసా స్వనో_గయా 

అభ్యభావి భరతాగజ _స్తయా 

వాత్య యేన పళ్ళ కాననోల్డే యా.” గఘు, 11 (16) 

ఓ్రీకలోే “వాతా వాత స్య నుణ్ణలీ. ఇతి వాలాయుధః.)? 

6జాత్చుల్లస్థల సళినీవనా దము ప్లా 

దహ ల. సరసీజసమ్మవః పరాగ; 

వా త్యాఫ్కి ర్వియతి వివర్త్శితః 'సమన్తా 

దాదళత్తే కనకమ యాతప త్రలవ్న్మీమ్.”” భారవి. 5 (89) 

టీకలాే గన _ర్హిత$ాపరీమణ్జలితః'” మల్లి, 

ఇందువలన “వాత్యేి యనంగా సుడిగాలి యని విశదము. తదనుగుణముగా 

నర అనునది వివ ర్తిత” [=సుడియింప(బడిన] ఆని యుండవలయు నని 

తోంచిడిని. 

(నీమదాం[ధ భాగవతము, దశమస్కంధము, పూభా, 

సమర్పించి దొక్కిన 

జూ. ఏలా (బ్రహ్మపదంబు -చేదములకుకా వీవీంపంలగా రాని ని 

న్నీలోక బున నీవనాంతీరమునం౦ దీముందలో 6 నృప యం 

బాలా పొది సమ స్త్రఖొవములు నీయందే సమర్పించి నీ 

(శైలం (ద్రొక్కి-నపాద రేణువులు చె నేస్ట్రించినం బాలే. 

ఇది (బవ్మాకృత శ్రీకృష్ణ స్తుతిలో నిది. 1894 సం, వకు ముదణములలో నిల్ల 

చుంండినది. పిమ్మట మా టీనదేమో? నామ్మిత్రు లాకరు-*నాణీయ స్తరి పొఠ్రమునకు 

కారకు లైన యా[దోణ౦రాజు వేంకటకృవ్ణ రావుగానే-కొన్ని వత్సరములకు మున్ను 

sea న శం ముడుగ6లగా bn దొక్క_ని పాదే 

ఇం ర్రులు'' ఆని సవరించితిని. ne ల లయందు. నాతో నప్పుడప్పుడు జబుసు 

పుచ్చు రసజ్ఞులకు ఈమార్చు నాణీయ స్పరి 'మువలెశే పలునాూటు (పకట మైనది, 



Ae. =. - విమర్శవినోదము. 

IV. రాసువపాండవఏియము. 

౧. జాూతులరదిదివ 

సీ, పదునాల్దుజాతుల6 (దైదివ కాంతల మిజు పది ది సీజాతిపౌభాగ్యవతులు. 2 (11) 

ఇది ముద్దరా జు చెదరాముగనుదీనముణిపొఠము, ఇందుల కా తనిటీక్షః_6ప పదునాబ్లు 

జాతులక్షావ్యబవ్మా-వ త్ర9-వై శ్య-ళు (ద్ర- వ్యావ హారిక-గోరతుక-శిల్పక- పంచావాణ- 

కఈంభ కెఠళ-తంతు వాయ- మేరక-రజక - వన్ర్ర చ్చేదక అ చర్ముకర-తిలఘాత క-లుబ్ధక = 

చండాల-మాతంగు లనెడి. పదునెనిమిది జాతులందు (బాహ్మాణజాతియు నర బాహూ 

'లయిన లన చండాల మాకంగజాతులును వినా, కడమ పదునాలుగుజాతులయం 

చును. “జాతుల తిదివి ఆని పఠించి, పెొంరంవి, 1 (వరా వ... వద్యంపు ఉర్చలో 

హమ ౩ "కొదంబరీ వాక్యమును ఇట అనుస ౦ధించుకొ నునది. 

౨, ముగధుల తన 

తే. జగలిం గోసలశేకయ నుగధుల తన 

యేలవరిం చిన రకాలో మెలలంబే న, 1 (7) 

బంచులకు వెదరావుసుధీమణి టీక: “రా. మగధులయొక్క_తనయలకా- ఖా. 

సల కేకయ మగధులకొ=ఈ బేళశముల రాజులను, తనయొ కొ -అల వరిం చినా నియ 

మించిన. ఇట “మగథధులక” అని ద్వితీయ యగు నెడల *మగధుల. దనయలి అని పొఠ 

మేర్పడును, రామాయకోొర్భమునకో అది పనికిరాదు. ““ నుగధుల = నుగధులే. -. 

'మెలంగక= మెలగునట్లు శా” అని అన్వయించుకొన్న సరిపడును. 

2, మహీముం గల 

క, నెలకొనియి వేంటటతమి న 

బృలియు (డు శిశిరనగరు చిరపరిసరమహిమం 

గల తేమసతీరసిక 

విలససములు డెందమునకు నిం దొనరింపకా, | (17) 

నుధీమణిటీకః:-- రా. మహీమంగల=ానుహీమను గలిగినట్టి-భ”. మహియందు- 

మంగలతమనమ=ా ఆత్యంలేకుభము_లెన. ఇట నీవ్యాఖాత రామాయణ ర్థమందు అనావ 

శకము గాను ఆ కా స్ర్రీయము గాను కలుగు ధాతువును సక రకముగా అన్వము౦చి నాం 

డు. పరిసరముహిక=ా సమాప (పదేశమందు, మంగలతమనస.,..=శుభ మైన తమ'సొా 

నదియొక్క- - అని రామాయణార్థ మందును అన్వయి౦ప వచ్చును. 

వూ 
కదని నాం జగాన యా జనకా వొననతాం జపా. 
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